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غير مخصص للبيع

4 شباب ال تتعدى أعمارهم الـ 23 عاماً أبلغت عنهم أسرهم وأجهزة احلاسوب كشفت عن 5 آخرين.. و»الداخلية«: نستقبل بسرية بالغات جتنيد اجلهاديني

إخضاع 9 أشخاص للتحقيق لتواصلهم مع »داعش« 
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أمير زكي ـ محمد الجالهمة

أبل���غ مص���در أمن���ي 
»األنباء« بأن أجهزة وزارة 
 الداخلي���ة أخضعت نحو

9 أشخاص للتحقيق أغلبهم 
مواطنون بعد تواصلهم مع 
جماعات إرهابية مرتبطة 

بتنظيم »داعش«. 
 وق���ال مصدر أمني: إن 
4 شباب ال تتعدى أعمارهم 
ال� 23 عاما تقدمت أسرهم 

وأبلغت بوجود شكوك لديها 
حول تواصل هؤالء الشباب 
مع جماعات متطرفة، ومن 
ثم مت توقيف هؤالء الشباب 
وفحص أجهزة احلاسوب 
اخلاص���ة بهم، ومن خالل 
التحقيقات وفحص أجهزة 
احلاسوب مت ضبط 5 شباب 
آخرين تبني تواصلهم مع 
تنظي���م »داع���ش«. هذا، 
ورفض املصدر اخلوض في 
تفاصيل عالقة املوقوفني 

مع التنظيم املتطرف إال أنه 
أكد أن جميع من ضبطوا 
قيد التحقيق، وأن املعاملة 
ستختلف حتما من ناحية 
اإلجراءات القانونية جتاه 
من أبلغت أس���رهم عنهم 
وم���ن ضبط���وا، حي���ث 
سيتم اتخاذ ما يلزم نحو 
تقومي املبلغ عنهم من قبل 
أسرهم أسوة مبن يبلغ عن 
أما  تعاطيهم املخ���درات، 
اآلخرون فستتخذ بحقهم 

إج���راءات قانونية. هذا، 
الداخلية  وأك���دت وزارة 
اتخاذها جميع اإلجراءات 

االحترازية أمنيا. 
وقالت »الداخلية« في 
بيان لها: إن العمل يجري 
بالتوازي مع هؤالء الذين 
ابلغ عنهم اولياء امورهم 
بدافع حبهم ووالئهم جتاه 
أمن وطنهم واستقراره من 
خالل خطة تأهيل للحيلولة 
دون انضمام املغرر بهم من 

الشباب ووقوعهم في شرك 
اجلماعات اإلرهابية.

وشددت على أن جميع 
اجهزة األمن لديها تعليمات 
واضح���ة مفاده���ا تلقي 
بالغات أولياء أمور الشباب 
وأقاربه���م وكل من يهمه 
أمر وصالح أي من هؤالء 
الشباب واألبناء املضللني 
والتعامل معها بسرية تامة 

وكاملة ومحفوظة.
التفاصيل ص13 ٭

 يقسمون اليمني األحد 26 اجلاري ويحضرون جلسة مجلس الوزراء 27 منه 
الكتمال عقد احلكومة في اجللسة االفتتاحية لدور االنعقاد اجلديد 28 أكتوبر 

إعالن أسماء الوزراء اجلدد خالل أيام
مريم بندق 

قالت مصادر نيابية في تصريحات خاصة 
ل� »األنب����اء« إن احلكومة أبلغتنا بأن إعالن 
أسماء الوزراء اجلدد لسد شواغر احلقائب 
الوزارية الشاغرة سيكون خالل أيام. وزادت 
املصادر قائلة: أبلغن����ا بأنه لن يكون هناك 
تعديل وزاري قبيل اجللسة االفتتاحية لدور 
االنعقاد اجلديد 28 اجلاري. وأضافت املصادر 
أنه طبقا لذلك سيكون السيناريو أن يقسم 
الوزراء اجلدد اليمني الدستورية بحد أقصى 
األحد 26 اجلاري حلضور جلس����ة مجلس 
الوزراء 27 منه على أن يحضروا اجللس����ة 
االفتتاحية لدور االنعقاد اجلديد. وردا على 

س����ؤال حول اجتماع مكتب املجلس، أجابت 
املصادر: س����تدور عجلة العمل في املجلس 
اعتبارا من بعد غد األحد، ونحن ننتظر الدعوة 
الجتماع مكتب املجلس لالتفاق على تشكيل 
جلن����ة األولويات البرملانية، حيث يتردد ان 
يكون النائب د.يوسف الزلزلة هو رئيسها. 
على صعيد احلكومة قالت مصادر وزارية 
إن االجتماع احلكومي � النيابي لالتفاق على 
جدول األولويات سيتم بعد إبالغ احلكومة 
بتش����كيل جلنة األولويات البرملانية، حيث 
يعقد اجتماع ثنائي بحضور وزراء شؤون 
مجلس األمة والنفط واملواصالت والتخطيط 
والشؤون لبلورة أولويات العمل لدور االنعقاد 

اجلديد.

طلعات جوية لـ »داعش« في سماء سورية
وواشنطن ترد: ال علم لنا ومستمرون في ضربه

عواصم � وكاالت: ردا على ما ذكره املرصد 
السوري حلقوق اإلنسان أمس بأن تنظيم الدولة 
اإلس���المية )داعش( أصب���ح ميتلك 3 طائرات 
مقاتلة من طراز »ميغ« روس���ية الصنع حتلق 
فوق سماء سورية، أعلن املتحدث باسم القيادة 
املركزية األميركية في الشرق األوسط الكولونيل 
باتريك رايدر أن اجليش ال علم له بأي طلعات 
جوية باسم تنظيم الدولة »داعش« في سورية 

أو غيرها.
وأضاف رايدر: »نحن مستمرون في مراقبة 
نش���اط تنظيم »داعش« اإلرهابي عن قرب في 
س���ورية والعراق«، مؤكدا عزمهم على توجيه 

ضربات تستهدف معداتها ومنشآتها ومقاتليها 
ومراكز وجودها أينما كانوا.

في غضون ذلك، تصاعدت حدة االشتباكات 
بني »داعش« أمس وبعض الفصائل الكردية، في 
اجلهة الشرقية من مدينة عني العرب »كوباني«، 
كما اندلعت اشتباكات عنيفة، أمس بني القوات 
العراقية احلكومية و»داعش« بعد هجوم واسع 
شنه التنظيم على مدينة الرمادي مركز محافظة 
األنبار غربي العراق، في الوقت الذي س���قطت 
فيه صواريخ وقذائف هاون على مبان ودوائر 

حكومية ومقرات عسكرية وسط املدينة.
التفاصيل ص21 ٭

تصاعد االشتباكات في عني العرب.. والرمادي

امليداني���ة والسياس���ية ف���ي 
الب���الد. وخاض مس���لحون 
قبلي���ون مزودون بأس���لحة 
ثقيلة مواجه���ات في محيط 
مدينة اب التي س���يطر عليها 

مواجهات باألسلحة الثقيلة بني القبائل واحلوثيني 
سامسوجن تكشف النقاب في اليمن .. و هيئة تنسيقية إلدارة »ثورة اجلنوب الشعبية«

عن جالكسي نوت إيدج

»آيباد« جديد.. أكبر حجمًا وأقل سمكًا
في العالم ويكشف الهوية ببصمة األصبع

احلوثيون، مم���ا أدى لوقوع 
قتل���ى وجرحى من اجلانبني، 
وذلك غ���داة مظاهرات ألبناء 
القبائ���ل طالبت بانس���حاب 

احلوثيني من املدينة.
كما دارت معارك عنيفة بني 
القاعدة واحلوثيني في مدينة 
رداع، موقعة عشرات القتلى.

ومب���وازاة ذل���ك، واصل 
احلوثيون متددهم في احملافظات 
اليمنية، حيث اقتحموا القاعدة 
البحرية في احلديدة، وبسطوا 
سيطرتهم على منفذ »حرض« 
احلدودي مبحافظة حجة شمال 

غربي البالد.
الى ذل���ك، أعلنت مكونات 
باحلراك اجلنوبي، تش���كيل 
هيئة عليا للتنس���يق وإدارة 
ما قال���ت إنها »ثورة التحرير 
الشعبية«، لالنفصال عن الدولة 

اليمنية.
التفاصيل ص19 ٭

اندلعت  � وكاالت:  صنعاء 
مواجهات دامية بني احلوثيني 
ومسلحني قبليني في جنوب 
غرب اليمن ام���س، وذلك في 
تطور الف���ت لوتيرة األحداث 

برميل البترول الكويتي يواصل تراجعه إلى 80 دوالراً.. وبرنت ينتعش إلى 87 دوالراً

الكويت مستمرة في مشاريعها العمالقة
واألكثر قدرة خليجياً على حتمل انهيار النفط

عواصم � وكاالت: واصل 
الكويتي  النفط  سعر برميل 
إذ تراجع  أم����س،  انخفاضه 
93 س����نتا للبرمي����ل ليبلغ 
80 دوالرا، حس����ب الس����عر 
البترول  املعلن من مؤسسة 
الكويتية. وفي حتول الفت، 
عاد املستثمرون للشراء في 
س����وق النفط، ما رفع سعر 
خام برنت اكثر من دوالر أمس 

ليتجاوز 87 دوالرا للبرميل، 
متعافيا من أدنى مستوياته 
في نحو 4 سنوات. ورغم ذلك، 
ستغلق أس����عار برنت عند 
رابع خسائر اسبوعية على 
التوالي. ومازالت التفسيرات 
متعددة في االس����واق حول 
النزول احلاد ألسعار  سبب 
النفط، بني ما يرجح وجود 
أس����باب سياسية بتأثير من 

الدول الكبرى املنتجة للنفط 
وأخرى فنية متعلقة بزيادة 
االنتاج في الواليات املتحدة 
وارتفاع املعروض النفطي في 
وقت خفض����ت وكالة الطاقة 
الدولية ملعدالت الطلب على 
النفط الى ادنى مستوى منذ 

عام 2009.
ومحليا، عرضت ش����ركة 
»ميد« التي ترصد املشروعات 

الكبرى في الشرق األوسط، 
الكوي����ت ودول  اس����تمرار 
خليجية مثل قطر واالمارات 
ف����ي إنفاقها امللي����اري على 
الرأسمالية، مقدرة  املشاريع 
حجم املشاريع اجلديدة التي 
 سيتم ارس����اؤها هذه السنة 
ب� 180 مليار دوالر، وهي األكبر 
منذ 6 سنوات على الرغم من 
النفط. وتظل  تراجع أسعار 

أقل س����عر  الكويت صاحبة 
ب����ني املصروفات  للتع����ادل 
واإليرادات ألسعار النفط في 
ميزانياته����ا خليجيا، حيث 
يقدره صندوق النقد الدولي 
بسعر 53.3 دوالرا، وهو ما 
يجعل الكوي����ت االكثر قدرة 
على حتمل التراجع القوي في 

اسعار النفط حاليا.
التفاصيل ص 22 ٭
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الرئيس التنفيذي لشركة »آبل« تيم كوك يستعرض االيباد اجلديد أمس

1617أجواء »ماتوتو« في األڤنيوز.. غير

الكويت تؤكد التزامها بقضايا املرأة و»البدون« والعمالة والصحة

51.4% حصة املرأة الكويتية بسوق العمل 
في القطاع اخلاص  و 45% بـ »احلكومي« خالل 2013 

وإغالق الفجوة  بني اجلنسني تعليميًا

40500 استفادوا من مزايا قانون املعاقني واملتمثلة 
في أولوية الرعاية السكنية واملنح واملخصصات املالية 

وتخفيف ساعات العمل

»األنباء« تنفرد بنشر تقرير »اخلارجية« الثاني ملجلس حقوق اإلنسان

05 إلى03

أعضاء فرقة املاتوتو خالل تقدمي العرض في األڤنيوز وسط تفاعل كبير من اجلمهور          )أسامة أبوعطية(

»القاعدة« في اليمن يحضّ املسلمني على دعم »داعش«
عواصم ـ أ.ف.پ: حض تنظيم القاعدة في جزيرة العرب مسلمي 

العالم على دعم تنظيم الدولة اإلسالمية في سورية والعراق )داعش( 
في مواجهة الهجمات التي يشنها التحالف الدولي بقيادة الواليات 

املتحدة. وأفاد بيان للقاعدة - فرع اليمن، بثته مواقع إسالمية امس 
»نؤكد نصرتنا إلخواننا ضد احلملة الصليبية، ونؤكد حرمة املشاركة 

في حربهم حتت دعوى انهم خوارج، فهم ليسوا كذلك«. وأضاف 
ان »هذه حملة صليبية ضد اإلسالم يراد منها ان يبقى املسلمون 

تبعا ألعدائهم«، داعيا »املسلمني الى نصرة اخوانهم ضد الصليبيني 
مبا يستطيعون بالنفس واملال واللسان«، وموجها »الدعوة لكل من 

يستطيع االثخان في األميركيني، عسكريا واقتصاديا وإعالميا«، 
باعتبارهم »قادة احلرب ورأس هذه احلملة«، بحسب البيان ذاته.

قدم من العراق وأخفاها في مالبسه الداخلية 

ضبط وافد إيراني بحوزته مليار و170 مليون تومان

رفع درجة االستعداد باإلدارات األمنية واملنافذ احلدودية
موسى أبوطفرة 

أك����د مصدر امن����ي رفيع 
ان رف����ع درجة االس����تعداد 
اإلدارات األمنية واملنافذ  في 
احلدودية والذي أعلنته وزارة 

الداخلية مطلع األسبوع القادم 
يأتي تزامنا مع دخول شهر 
احملرم الهجري وال عالقة له 
بأي اسباب اخرى، مبينا أن 
يقظة رجال األمن مس����تمرة 
وتأتي درجات االستعداد وفق 

األوضاع احمليطة، مؤكدا أن 
االستعدادات في شهر احملرم 
تأتي لكونه يشهد أيام العبادة 
للشيعة ويوم عاشوراء مما 
يتطلب تنظيما مروريا وأمنيا 
امام احلسينيات التي تشهد 

ازدحاما في هذه األيام.
من جانب آخر، ذكر مصدر 
امني ان اجتماعا امنيا رفيع 
املستوى س����يعقد في دولة 
اإلم����ارات العربي����ة املتحدة 
خالل األسبوع اجلاري يتضمن 

متابعة األوض����اع اإلقليمية 
وخطط العمل لدول اخلليج 
الست والتنسيق فيما بينها، 
موضحا ان الكويت ستشارك 
بوفد امني رفيع املستوى من 

وزارة الداخلية.

اش���تبهوا في واف���د دخل 
الى املنفذ إلنه���اء إجراءات 
البالد ومت تفتيشه  دخوله 

ليتبني ان���ه أخفى العمالت 
أسفل دشداشته )في مالبسه 

الداخلية(.

موسى أبوطفرة - أمير زكي 
 هاني الظفيري

أح���ال رج���ال اجلمارك 
امس واف���دا إيرانيا قدم من 
الع���راق ال���ى ادارة جرائم 
املال ف���ي املباحث اجلنائية 
إلخفائه مليارا و170 مليون 
تومان إيراني. وقال مصدر 
جمرك���ي ان اإلدارة العامة 
للمباحث اجلنائية ستخضع 
اإليراني لتحقيقات مكثفة 
السيما ان املبلغ الذي حاول 
اإليراني تهريبه يفوق املبالغ 
املس���موح بحمله���ا حيث 
يج���ب أال تتع���دى 10 آالف 
 دوالر، وما فوق ذلك البد ان 
يبل���غ عنه، وق���ال املصدر 
ان رجال جم���ارك العبدلي 

املبالغ املضبوطة لدى الوافد اإليراني
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وصيدلية ثم شهد مبناه أعمال 
توس����عة متتالية في عدد من 
املراحل الى أن مت تشييده من 

جديد بشكل كامل عام 1984. 
وبه����ذه املناس����بة، قال����ت 
مدي����رة املستش����فى د.أفراح 
الصراف إن إدارة املستش����فى 
ماضية في سعيها إلى حتقيق 
مركز متميز يحتذى في مجال 
الرعاية الصحي����ة، حيث يتم 
س����نويا افتتاح أقسام جديدة 
مع التوسع في تقدمي اخلدمات 
الصحية. مضيفة أن املستشفى 
يتضمن حاليا العديد من األقسام 
الطبية كاالطفال واجلراحة الذي 
يضم وحدة املس����الك البولية 
ووح����دة الكب����د والبنكرياس 
وقس����م الباطني����ة الذي يضم 
وحدات السكر والكلى واألمراض 
الصدرية والتنفس����ية والغدد 
الصماء واألعصاب والروماتيزم 

والقلب والدم. 
وأوضح����ت أن هناك أيضا 
أقسام اجلهاز الهضمي والطب 
الطبيع����ي واالمراض اجللدية 
والقلب والتخدي����ر والعناية 
املركزة والطوارئ، اضافة الى 
األقسام الفنية مثل الصيدلية 
واملختب����ر واألش����عة والطب 
الن����ووي والع����اج الطبيعي 
والس����جات  والتمري����ض 

الطبية. 
وذكرت أن اقسام احلوادث 
تس����تقبل أعدادا كبي����رة من 
املراجعني يوميا، حيث يستقبل 
قس����م ح����وادث الباطنية 146 
مراجع����ا يوميا وكذلك قس����م 
اجلراحة 74 مراجعا واألطفال 
41 مراجعا والعظام 52 مراجعا، 
ويبلغ املعدل اليومي التقريبي 
للمرضى املترددين على أقسام 
احلوادث 313 مريضا الس����يما 
ليا.   وبينت الصراف أن السعة 
الس����ريرية احلالية في أقسام 
طوارئ املستشفى هي 20 سريرا 
للنس����اء و20 أخرى للرجال، 
اضافة الى ستة أسرة لانعاش 
وسرير واحد للعزل ومتت زيادة 
غ����رف التحاليل والفحوصات 
الى ثاث غرف ومت تخصيص 
غرفة ماحظة لطوارئ الباطنية 
وأخ����رى للجراح����ة والعظام 
وغرفة ثالث����ة إلعطاء العاج 
للمرضى الذي����ن ال يحتاجون 
غرف املاحظة كمرضى الربو 
وأصحاب احلاالت املستقرة في 

قسم الطوارئ. 
امكانية متاحة  الى  ولفتت 
للمريض بطل����ب األدوية عن 
طريق الرسائل القصيرة وخدمة 
»واتساب«، مبينة أن إعداد غرفة 
خاصة مبركز اجلهاز الهضمي 
للحقن الوريدي وحاالت اليوم 
الواحد ساهمت في توفير األسرة 

في األجنحة بشكل كبير. 
املبنى  افتتاح  وأضافت أن 
اجلديد للعي����ادات اخلارجية 
خال النص����ف الثاني من عام 

في الذكرى الـ 65 إلنشاء املستشفى

الصراف: افتتاح أقسام جديدة في »األميري«
 مع التوسع في تقدمي اخلدمات الصحية

2013 ش����كل اضاف����ة جدي����دة 
للمستشفى إذ أتاح املجال أمام 
فتح عيادات بتخصصات جديدة 
كعيادات االنف واألذن واحلنجرة 

والعيادات النفسية وغيرها. 
التطوير املستمر في  وعن 
املستشفى، أكدت االنتهاء من 
املرحلة األولى من تركيب نظام 
متكامل م����ن كاميرات املراقبة 
اآللي����ة ذات الكف����اءة العالية 
وعددها 19 كاميرا تغطي أماكن 
جديدة كالعي����ادات اخلارجية 
وأقسام الطب النووي والرنني 
املغناطيس����ي وقس����م تفتيت 

احلصوة. 
 وتطرقت الى ربط كل أجهزة 
املراقبة في املستشفى األميري 
ومركز ثني����ان الغامن للجهاز 
الهضمي ومركز صباح االحمد 
ألمراض القلب بنظام حتكم واحد 
الرئيسية  الكنترول  في غرفة 
الكلي  وبذلك يصبح املجموع 
للكاميرات 218 كاميرا موزعة 
على جميع مرافق املستشفى. 
 وعن مشروع برج املستشفى 
األميري وتكلفت����ه االجمالية 
لفتت الى وضع حجر األساس 
لهذا املشروع في اخلامس من 
يوني����و 2013 بتكلفة اجمالية 
تصل ال����ى 98 ملي����ون دينار 
وبطاقة سريرية تقدر بحوالي 
415 سريرا أي بزيادة نسبتها 
100%. موضحة أن البرج يتكون 
من 12 طابقا و415 سريرا وتسع 
غرف عمليات ونفق يربط بني 
املبنى الق����دمي واملبنى اجلديد 
وس����يحتوي كذلك على جسر 
علوي بني املستشفيني ومبنى 
مس����تقل للخدم����ات ومواقف 
سيارات ألكثر من 600 سيارة. 
ومن املقرر نقل أقسام الباطنية 
ووحدة العناية املركزة ووحدة 
عناية القلب الى املبنى اجلديد 
اضافة الى العيادات اخلارجية 
بالتخصص����ات كافة ما يتيح 
املجال لقسمي احلوادث وقسم 
العناية املركزة بالتوسع وهذا 
املشروع س����يتم إجنازه خال 
ثاث س����نوات ونصف السنة 

وفقا ألحدث املعايير الفنية.

متر اليوم الذك����رى ال� 65 
الفتتاح املستشفى األميري الذي 
يجسد مسيرة عطاء حافلة من 
الرعاية الصحية والطبية في 
الباد متضي بثبات على طريق 
حتقيق رسالته الواعدة عنوانها 
االساسي »االنسان وصحته«. 
ويعد »االميري« أول مستشفى 
حكوم����ي مت بناؤه في الكويت 
ع����ام 1941 وكان وقتها يحمل 
اسم املستشفى االمريكاني الذي 
توقفت أعمال بنائه بسبب احلرب 
العاملية الثانية حينذاك الى أن 
مت افتتاحه رس����ميا عام 1949 
الراحل الشيخ  من قبل األمير 
أحمد اجلابر في 18 أكتوبر عام 
1949. وكان املستشفى يضم 45 
سريرا وغرفا للعمليات ومختبرا 

د.أفراح الصراف 

العبيدي يرأس وفد الكويت في اجتماعات الدورة الـ 61 
للجنة اإلقليمية ملنظمة الصحة العاملية لشرق املتوسط

شرق املتوسط.
وقالت وزارة الصحة في 
بيان إن أب���رز املوضوعات 
التي سيتم بحثها خال فترة 
انعقاد االجتماع من 19 وحتى 
22 اجلاري هي استئصال شلل 
األطفال ومبادرة التحرر من 
التبغ وبلوغ األهداف اإلمنائية 
لأللفي���ة واإلس���تراتيجية 
اإلقليمي���ة ملجابهة ڤيروس 

العوز املناعي البشري.
وأضاف���ت ان االجتماع 
س���يناقش كذلك مواضيع 
أخرى تتعلق باألمن الصحي 
العامل���ي وتنفي���ذ اإلعان 
العامة  السياسي للجمعية 
لألمم املتحدة بشأن الوقاية 
من األمراض غير الس���ارية 
ومكافحته���ا وتقوية النظم 

الصحي���ة وتعزي���ز نظ���م 
املعلومات الصحية.

وأشارت الوزارة إلى أنه 
س���يعقد على هامش أعمال 
الدورة اجتماعات ملناقش���ة 
العديد من احملاور التي تتعلق 
الس���ارية  باألم���راض غير 
وبرنامج تخري���ج قيادات 
الصحة العمومية والصندوق 
العاملي ملكافحة االيدز والسل 

واملاريا.
وسيتخلل فعاليات الدورة 
تكرمي استش���اري األورام 
د.خالد الصالح عقب حصوله 
على جائزة الكويت ملكافحة 
السرطان واألمراض القلبية 
والوعائية والسكري في إقليم 
شرق املتوس���ط لدوره في 

مكافحة أمراض السرطان.

د.رحاب الوطيان ومدير إدارة 
العام���ة واإلعام  العاقات 
فيصل الدوس���ري ورئيس 
قسم األنف واألذن واحلنجرة 
في مستشفى الصباح د.باسل 
الصباح ورئيس مكتب اإليدز 
د.هند الشومر واستشاري 
املرك���ز  ورئي���س مكت���ب 
التصانيف  اإلقليمي لعائلة 
الدولي���ة لألمراض د.مجبل 
النجار، إضافة إلى عدد من 
االستشاريني املتخصصني 
ف���ي املوضوع���ات املدرجة 
على جدول أعمال االجتماع، 
حيث س���يقومون بعرض 
الكويت ومرئيات  إجنازات 
ووزارة الصحة بشأن بنود 
جدول األعمال وخطط العمل 
املستقبلية على مستوى إقليم 

حنان عبدالمعبود 
 عبدالكريم العبداهلل

تنطل���ق ف���ي العاصمة 
األح���د  غ���دا  التونس���ية 
اجتماع���ات الدورة احلادية 
والس���تني للجنة اإلقليمية 
العاملية  ملنظم���ة الصح���ة 
لش���رق املتوسط مبشاركة 
22 دول���ة من بينها الكويت 
التي يت���رأس وفدها وزير 
العبيدي،  الصحة د.عل���ي 
الوفد املش���ارك كا  ويضم 
من الوكيل املساعد للصحة 
القطان  العام���ة د.ماج���دة 
والوكيل املس���اعد للشؤون 
القانونية واملستشار القانوني 
د.محمود عبدالهادي ومدير 
إدارة الرعاية الصحية األولية 

د.علي العبيدي 

املذن: اجتماع اللجنة التوجيهية للبطاقة 
الذكية يبحث إنشاء مراكز تصديق رقمية

قال مدي���ر عام الهيئة العامة للمعلوم���ات املدنية باالنابة 
منصور املذن ان االجتماع العاشر للجنة التوجيهية للبطاقة 
الذكية ب���دول مجلس التعاون لدول اخللي���ج العربية املقبل 
س���يبحث انش���اء مراكز تصديق رقمية وموضوعات تتعلق 

باستخدام البطاقة املدنية الذكية. 
واضاف املذن ف���ي تصريح ل� )كون���ا( ان االجتماع الذي 
ستس���تضيفه الكويت 21 اكتوبر اجلاري سيبحث استخدام 
البطاقة املدنية الذكية في امللف الصحي وتطبيق برنامج قراءة 
ما حتتويه الش���ريحة االلكترونية للبطاقة وكذلك استخدام 
البطاقة م���ن خال العبور بالبوابات االلكترونية في مطارات 

دول مجلس التعاون. 
واوضح ان االجتماع سيستعرض ما مت التوصل اليه بشان 
تفعيل قرار املجلس االعلى لدول مجلس التعاون بخصوص 
قبول بطاقة الهوية الش���خصية كاثب���ات هوية ملواطني دول 
املجلس وما مت بشأن ايجاد آلية موحدة لاباغ عن اي بطاقة 

مفقودة. 
وذكر املذن ان االجتماع سيتناول طرق التعرف على مكونات 
األرقام الس���رية ملواطني دول املجل���س وتوحيد املواصفات 
الفنية ملقارنة ومضاهاة البصمة على البطاقة الذكية ودراسة 

مواصفاتها لتمكني قراءتها بتقنية )ان.اف.سي(. 
ولفت الى ان االجتماع س���يبحث سبل النهوض باخلدمات 
التي تقدم حلاملي البطاقة الذكية وآلية تطويرها لاستفادة 
منها ف���ي الكثير من التعامات االداري���ة واملالية عاوة على 
استعراض جتارب الدول املش���اركة واالستفادة من املشاريع 

الناجحة لديها املتعلقة بالبطاقة الذكية.

»الهالل األحمر« توقع عقدًا إلعادة 
تشييد 172 بيتاً بالبوسنة

سراييڤو � كونا: وقعت جمعية الهال األحمر عقدا لتمويل 
عملية إعادة تشييد 172 بيتا دمرتها موجة فيضانات ضربت 

البوسنة والهرسك في مايو املاضي.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الهال األحمر أنور 
احلساوي خال مؤمتر صحافي على هامش مراسم توقيع العقد: 
إن اجلمعية عكفت خال الشهور القليلة املاضية على دراسة 

احتياجات املنكوبني من الفيضانات في البوسنة والهرسك.
وأوض���ح ان اجلمعية وضعت ع���دة أولويات أهمها إعادة 
تش���ييد بيوت املنكوبني قبل حلول موس���م الشتاء القارص 
وخاصة في منطقة )بوسافسكي كانتون( التي تأثرت بشدة 
جراء الفيضانات، معربا عن فخره بالدور اإلنساني الذي تؤديه 

الكويت في مختلف انحاء العالم.



محليات
السبت 18 اكتوبر 2014

03
أعدته الوزارة بالشراكة مع اجلهات والهيئات األخرى املعنية ويقدم لـ »حقوق اإلنسان« 27 أكتوبر اجلاري

»األنباء« تنفرد بنشر تقرير »اخلارجية« الثاني ملجلس حقوق اإلنسان:
الكويت تؤكد التزامها بقضايا املرأة و»البدون« والعمالة والصحة

ومن اهم االختصاصات املوكلة 
لهذه اللجن����ة، حصر وحتديد 
التشريعات الكويتية ذات الصلة 
بحماية املرأة من جميع أشكال 
التمييز، وقد قامت اللجنة باعداد 
جدول بالقوان����ن ذات الصلة 
باملرأة حيث مت اجناز مراجعة 
القانون رقم  التالية:  القوانن 
2010/6 بشأن العمل في القطاع 
األهلي، القان����ون رقم 2010/8 
بشأن حقوق األشخاص ذوي 
االعاقة، والقانون رقم 2011/12 
العامة، قرار  بشأن املساعدات 
املجلس األعل����ى للقضاء رقم 
2013/14 واخل����اص بقبول 22 
امرأة متقدمة للعمل في سلك 
القضاء، املرسوم رقم 2001/221 
بشأن إنش����اء الهيئة املساندة 
الداخلي����ة واملعدل  في وزارة 
باملرسوم رقم 2009/87 والذي 
أتاح للم����رأة العمل في وزارة 
الداخلية في املجال العسكري، 
القان����ون رقم 12 لس����نة 2011 
اخل����اص بقواع����د وضوابط 
منح املساعدات لألسر واألفراد 
الكويتين وقد جاء هذا القانون 
ليغطي االخطار الرئيسية التي 
الكويتية  تتعرض لها األسرة 
بصفة عام����ة ولصون حقوق 
الكويتية في هذا املجال  املرأة 
بصفة خاصة وذلك على النحو 
التالي: فقد العائل كما في حالة 
األرامل واأليتام، مرض العائل 
او عجزه، عج����ز العائل ماديا 
عن مواجهة نفقاته اخلاصة كما 
في حالة العاجز ماديا واس����ر 
املسجونن، حاالت خاصة أخرى 
مثل النكبات التي تصيب اسرا 
ال تقع ضمن الفئات املستحقة 
للمساعدة، املرس����وم رقم 23 
لسنة 2013 بش����أن استحقاق 
وتقدير وربط املساعدة العامة 
هو آخر هذه املراجعات حيث 
تضمن اس����تحقاق املس����اعدة 

العامة لكل من:
األرملة وهي كل سيدة توفي 
زوجها ولم تت����زوج، املطلقة 
التي أنهت عدتها الشرعية من 
زواج بدخول او خلوة شرعية 
صحيحة، كل زوجة س����جن 
وأبنائها وان تعدوا، البنت غير 
املتزوجة متى جتاوزت الثامنة 
عش����رة عاما وليس لها عائل، 
ومن بلغت اخلامسة والثالثن 
ولم تتجاوز الس����تن ولو كان 
لها عائل، ، املرأة املتزوجة من 
غير كويتي متى ثبت عجزه عن 
الكسب، وفي هذه احلالة تصرف 
املساعدة للكويتية ومن تعول 
من ابنائه����ا من غير الكويتي، 
املرأة الكويتية املتزوجة والتي 
بلغت 55 س����نة ميالدية ما لم 
يثبت وجود مصدر دخل خاص 
بها، وقد بلغت القيمة االجمالية 
العامة املصروفة  للمساعدات 
لتلك الفئات خالل السنة 2013 

.)106.153.891(
وأضاف القانون رقم 2 لسنة 
2011 العدي����د م����ن التعديالت 
على قانون الرعاية الس����كنية 
ومنها: فقرة أخيرة الى املادة 15 
حتسب مبقتضاها اولوية طلبات 
الكويتيات املتزوجات من غير 
كويتين حصلوا على اجلنسية 
الالت����ي كانت لهن  الكويتية، 
طلبات مت قبولها وتسجيلها في 
عام 1989 او قبل ذلك للحصول 
الرعاية السكنية اعتبارا  على 
من تاريخ حصول الزوج على 
اجلنسية الكويتية، خمس مواد 
جديدة بأرق����ام )28 مكررا، 28 
مكررا أ، 28 مكررا ب، 28 مكررا 
ج، 33 مكررا(، حيث نصت املادة 
28 مكررا اس����تثناء من احكام 
املادة 28 من هذا القانون ومع 
عدم االخالل بالشروط الواجب 
توافرها فيمن يستحق القرض 
االس����كاني، يقدم بنك االئتمان 
الكويتي قروضا بال فوائد ومبا ال 
يجاوز قيمة القرض املنصوص 
عليه في املادة 28 بغرض توفير 
السكن املالئم الى كل من املرأة 
الكويتي����ة املطلقة طالقا بائنا 
واملرأة الكويتية األرملة وألي 
منهن أوالد، اجازت لبنك االئتمان 
الكويتي منح من تتوافر فيهن 
شروط احلصول على القروض 
وفقا للفقرة السابقة بناء على 
طلبه����ا، س����كنا مالئم����ا بقيم 
ايجارية منخفضة عوضا عن 

تقدمي القرض.

العنف المنزلي

وذكر التقري����ر ان الكويت 
تنبذ كل مظاهر العنف وعلى 
وجه اخلصوص اذا امتد لفئات 
ضعيفة ف����ي املجتمع كالطفل 
واملرأة داخل األس����رة، مبينا 
أن العنف األس����ري ال يش����كل 
ظاهرة ف����ي املجتمع الكويتي، 
حيث ان العالقات االجتماعية 
التي تخضع لها األسرة الكويتية 
التكافل  تقوم عل����ى اس����اس 

مالي شهري ملن يتولى رعايته، 
وصرف مع����اش إعاقة ملن هو 
فوق 18 سنة، تقدمي منحة مالية 
والتي تتراوح بن 5000 و10000 
دينار وقروض إسكانية وزواج، 
تخفيف ساعات العمل وتقليص 
مدة اخلدمة الوظيفية التي يحق 
بعدها للمع����اق أو من يتولى 
رعايته طل����ب إحالته للتقاعد 
مع اس����تحقاقه ملرت����ب كامل، 
صرف أجهزة تعويضية بصورة 
مجانية، علما انه قد بلغ عدد 
املستفيدين من هذه املزايا املقررة 
في القانون سالف اإلشارة اليه 
نحو 40500 معاق خالل 2010 
يشمل الذكور واإلناث، وكذلك 
يتم عن طريق مركز »التأهيل 
املهني« )أنشئ عام 1960( تأهيل 
كل فئات املعاقن )سمعيا بصريا 
حركيا عقليا( من سن ال� 18 و45 
وذلك لتعليمهم وتدريبيهم على 
املهن واحلرف التي تتناس����ب 
مع نوع اإلعاقة حيث بلغ عدد 
املتدربن لعام 2012 )151 متدربا 
ومتدربة: 70 من الذكور و81 من 
اإلناث(، كما أنشأت الدولة مركزا 
للتدخل املبكر يقوم باالكتشاف 
املبكر لإلعاقة وتقدمي اخلدمات 
املتخصصة لألطفال مع حتقيق 
»اإلشراف الطبي العام العالج 
الطبيعي اخلدمات الترويحية 
وفرص الدمج االجتماعي خدمات 
نفسية واجتماعية وتربوية«.

حقوق المرأة

التقري����ر على ان  وش����دد 
امل����رأة اهتماما  الكويت أولت 
بالغا منذ نشأتها وقد استمرت 
النهج، حيث  ومازالت في هذا 
دلت املؤشرات التنموية على هذا 
اجلانب، فخالل الفترة )2010 � 
2013( حتققت اجلوانب اآلتية: 
تزايد حصة املرأة الكويتية في 
س����وق العمل حيث كانت في 
القطاع اخلاص 51.4% واحلكومي 
45% عام 2013، وبلغت نسبة 
القيادات منهم 20% من اجمالي 
الفجوة بن  اغ����الق  العاملن، 
اجلنس����ن ف����ي التعليم حيث 
شهدت معدالت التحاق الفتيات 
مبراحل التعليم العام والعالي 
معدالت أعلى من األوالد، وقد 
ساهم ذلك في حتقيق املساواة 
بن اجلنسن في التعليم قبل 
املوعد احملدد الجن����از اهداف 
األلفي����ة بحلول عام 2015، الى 
جانب ذلك صدرت العديد من 
التشريعات واالجراءات اخلاصة 
باملرأة والتي منها: قانون رقم 
2010/6 واملعن����ي بالعم����ل في 

القطاع األهلي حيث اكد على:
٭ املس����اواة ف����ي االجور بن 
اجلنس����ن من العم����ل ماداما 
كانا يؤديان عمال مماثال )مادة 

.)26
٭ املساواة بن اجلنسن وعدم 
التمييز بينهما، وذلك عند إنهاء 
صاحب العم����ل لعالقة العمل 

)املادة 46(.
٭ إلزام صاحب العمل بتوفير 
االمن واملواصالت للمرأة العاملة 
التي يتم تشغيلها ليال )املادة 

22( و)املادة 23(.
املرأة في  ٭ حظر تشغيل 
الصناع����ات اخلطرة والضارة 

بالصحة واالخالق.
٭ ألزم����ت امل����ادة 25 صاحب 
العامل����ة فترة  العمل مبن����ح 
لرضاعة طفلها حتتسب ضمن 
ساعات عملها االصلية وإلزامه 
بتخصيص مكان حلضانة اطفال 

العامالت لديه.
٭ قررت املادة 52 للمرأة العاملة 
استحقاقها ملكافأة نهاية اخلدمة 
كاملة اذا أنهت العقد من جانبها 
بسبب زواجها خالل سنة من 

تاريخ زواجها.
٭ توفي����ر قواع����د الصح����ة 
والسالمة في اماكن العمل مثال: 
املادة 86 أكدت على حماية العامل 
من االضرار الصحية وامراض 
املهنة، وفي املاد 87 تؤكد على 
استعمال وسائل الوقاية، وفي 
املادة 88 مت إلزام صاحب العمل 
بالتأمن على العامل ضد اصابات 
العم����ل وام����راض املهنة، وقد 
ح����ددت املواد 89 � 97 إصابات 
العمل وأمراض املهن، وقد بلغ 
عدد العمالة الوطنية في القطاع 
املذكور بصورة اجمالية 43400 
حتى نهاية يونيو من عام 2012، 
موزعن حس����ب اجلنس على 
النحو اآلتي: عدد العامالت من 
املواطنن ف����ي القطاع اخلاص 
يبل����غ 19966، بينما يبلغ عدد 
العاملن من املواطنن في القطاع 

املذكور 22569.
٭ القرار الوزاري رقم 2011/190 
اخلاص بتش����كيل جلنة عمل 
مش����تركة بن وزارة الشؤون 
وجلنة ش����ؤون املرأة مبجلس 
الوزراء لتنفيذ مشروع تهيئة 
بيئة تش����ريعية لدعم التمكن 
الكويتية  االجتماعي للم����رأة 

حت����ت عن����وان »وثيقة حول 
تطبيقات حقوق اإلنسان السجن 
ف����ي املؤسس����ات اإلصالحية 
بالكوي����ت«، وخط����ة متكاملة 
من أجل تنمية وتطوير العمل 
حتت مس����مى »برنامج العمل 
املقترح لتنمية وتطوير اإلدارة 
العامة للمؤسسات اإلصالحية« 
تضمن الباب األول منها خطة 
ومقترحات من أجل املزيد من 
التناغم ملعايير حقوق اإلنسان، 
القيام بزيارات خارجية شملت 
منها الواليات املتحدة األميركية 
بريطانيا فرنسا جنوب افريقيا 
وبعض الدول العربية للوقوف 
على أحدث ما لديها من برامج 

خاصة بحقوق اإلنسان.
ولف����ت التقري����ر الى ما مت 
بشأن تنفيذ التعهدات الطوعية 
والتوصيات املقبولة في الدورة 
الدورية  األول����ى للمراجع����ة 
الشاملة )2010(، حيث شملت 

التعهدات الطوعية:
٭ إعداد مشروع قانون بإنشاء 
هيئ����ة وطنية تعن����ى بجميع 
املسائل املتصلة بحقوق اإلنسان 
معروض حالي����ا على اللجنة 
التش����ريعية مبجلس الوزراء 
متهيدا إلقراره، وإحالته للبرملان 

ومن ثم إصداره.
ال����ى االتفاقية  ٭ االنضم����ام 
الدولية لذوي اإلعاقة مبوجب 
القانون رقم 35 لس����نة 2013 

الصادر بتاريخ 2014/2/14.
٭ إصدار قانون العمل في القطاع 
األهلي مبوجب القانون رقم 6 
لسنة 2010 والذي يعالج أوجه 
القصور في القانون السابق رقم 
38 لسنة 1964 والقانون اجلديد 
متوافق مع املعايير واالتفاقيات 
الدولية الص����ادرة عن منظمة 

العمل الدولية.
٭ إنشاء اجلهاز املركزي ملعاجلة 
أوض����اع املقيمن بصورة غير 
قانوني����ة ووفق����ا للمرس����وم 
رق����م 467 لس����نة 2010 بهدف 
تقدمي احللول املناس����بة لهذه 

القضية.
٭ إص����دار قان����ون رق����م 91 
لس����نة 2013 اخلاص مبكافحة 
االجتار باألش����خاص وتهريب 

املهاجرين.
٭ إصدار قانون ينظم حقوق 
األشخاص ذوي اإلعاقة يواكب 
الدولية  ما تضمنته االتفاقية 
املعني����ة به����م، رقم 8 لس����نة 

.2010
٭ ينظر مجلس األمة في إصدار 
قانون خاص بالطفل، واعتماد 
قانون إنش����اء محكمة خاصة 

باألسرة.

ذوو اإلعاقة

الكويت  التقرير أن  أوضح 
انضمت الى اتفاقية األمم املتحدة 
في شأن حقوق األشخاص ذوي 
اإلعاق����ة ع����ام 2013، في حن 
سبق ذلك إصدار القانون رقم 
8 لسنة 2010، والذي حقق لهم: 
األولوية في الرعاية السكنية، 
إقرار مخص����ص مالي للمعاق 
ملن هو حتت سن 18 ومخصص 

الكبرى ودراسة  املش����روعات 
االقتراحات.

جمعيات النفع العام

وبن التقرير حرص الكويت 
على دعم حقوق اإلنسان ونشر 
القيم اإلنس����انية في املجتمع 
الكويت����ي م����ن خ����الل القيام 
بإشهار اجلمعيات واملؤسسات 
ذات النف����ع الع����ام، وذلك بعد 
اس����تيفائها جلميع املتطلبات 
القانونية الالزمة، علما انه مت 
مؤخرا وقف العمل بالبند الرابع 
من قرار مجل����س الوزراء رقم 
)2004/863( والذي كان يحظر 
العام  النفع  إش����هار جمعيات 
اجلديدة إال بقرار يصدر عنه، 
الى ان عدد اجلمعيات  مشيرا 
املشهرة خالل الفترة التي تلت 
إصدار الق����رار رقم 100/أ/2014 
املؤرخ 22 مايو 2014 بلغ نحو 
5 جمعي����ات، وهي: »اجلمعية 
الس����معية،  الكويتية لإلعاقة 
جمعية اإلبداع الكويتية للثقافة 
والفنون ولذوي االحتياجات 
اخلاص����ة، جمعي����ة احلقوق 
الكويتية  الكويتية، اجلمعية 
اخليرية لرعاية وتأهيل املسنن، 
الكويتي����ة لإلخاء  اجلمعي����ة 

الوطني«.
وفيما يتعلق بالسياسات 
واإلس����تراتيجيات الوطنية، 
فتضم����ن التقرير ب����أن وزارة 
اخلارجي����ة أع����دت ونف����ذت 
استراتيجية وطنية كجزء من 
اخلطة التنموية للدولة، حيث 
سعت من خاللها الى التوعية 
بحقوق اإلنس����ان وتعزيزها 
ف����ي الكوي����ت، وقد س����ارت 
اإلستراتيجيات باجتاهن األول: 
إصدار كتيبات خاصة بحقوق 
اإلنس����ان، وقد صدر منها عام 
2013 كتاب »حقوق اإلنسان في 
الكويت األسس واملرتكزات«، أما 
االجتاه الثاني: فعن طريق تنظيم 
دورات تدريبي����ة تخصصية 
في مجال حقوق اإلنسان مثل 
الدورة التدريبية للفريق الوطني 
املعن����ي بالتحضي����ر واإلعداد 
للتقرير الثاني آلية االستعراض 
الدوري الشامل، ودورة تدريبية 
بالتعاون مع مركز األمم املتحدة 
للتدري����ب والتوثيق في مجال 
حقوق اإلنسان ملنطقة جنوب 
غرب آس����يا واملنطقة العربية 
واخلاص����ة بتعزي����ز ق����درات 
الديبلوماسين العرب في مجال 
حقوق اإلنس����ان يونيو 2013، 
ودورة تدريبية إقليمية حتت 
عنوان »مفاهيم وآليات حقوق 
اإلنسان« لفائدة الديبلوماسين 
الكويتين العاملن بالسفارات 
الكويتية بالقارة اآلسيوية، وذلك 
في دولة اإلمارات خالل الفترة 23 
� 27 مارس 2014، حتت إشراف 
معهد جنيڤ حلقوق اإلنسان.

وزارة الداخلية

التقري����ر: قام����ت  وتاب����ع 
وزارة الداخلي����ة بإعداد خطة 
اس����تراتيجية خاصة بحقوق 
اإلنسان تضمنت إعداد وثيقة 

1962 املشار اليه.
وتابع التقرير: وبالنس����بة 
ل� »الهيئة العامة لشؤون ذوي 
اإلعاقة«، فأنشئت مبوجب قانون 

رقم 8 لسنة 2010 وتختص:
بإقرار السياسة العامة لرعاية 
األشخاص ذوي اإلعاقة ومتابعة 
تقارير تنفيذه����ا وتطويرها، 
وضع القواعد اخلاصة بتحديد 
االحتياجات األساسية لرعاية 
وتأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة، 
وضع اللوائح وحتديد اإلجراءات 
املتعلقة بتنفيذ التزامات الدولة 
املنص����وص عليه����ا ف����ي هذا 
القانون، اإلعداد واإلشراف على 
تنفيذ خطة عمل متكاملة تشمل 
جميع ما يتعلق برعاية وتأهيل 
األشخاص ذوي اإلعاقة، اقتراح 
القوانن املتعلقة برعاية وتأهيل 
األشخاص ذوي اإلعاقة، دراسة 
الدولية  ومتابعة االتفاقي����ات 
واإلقليمي����ة املعنية بش����ؤون 
األشخاص ذوي اإلعاقة وإبداء 
الرأي بالنس����بة الى االنضمام 
اليها وذلك بالتنسيق مع اجلهات 
املعنية، ضمان حقوق األطفال 
ذوي اإلعاقة وبن����اء قدراتهم 
وتنمية مهاراتهم وتعزيز دمجهم 
في املجتمع، ضمان تكافؤ الفرص 
وعدم التمييز في احلقوق على 

أساس اإلعاقة.

المقيمون بصورة غير قانونية

اما بالنس����بة ل����� »اجلهاز 
املركزي ملعاجلة أوضاع املقيمن 
بصورة غي����ر قانونية«، فقد 
أنش����ئ باملرسوم األميري رقم 
)2010/467(، حيث أصبح اجلهة 
الرس����مية الوحيدة التي متثل 
املقيمن بصورة غير قانونية في 
تعامالتهم الرسمية ويهدف الى 
معاجلة الوضع القانوني لهم، 
مع توفير احلياة الكرمية لهم 
وإدماجهم في املجتمع وتوفير 
حقوقهم اإلنسانية واملدنية، اما 
بالنسبة ل� »مركز إيواء العمالة 
الوافدة الدائمة«، فالدولة بصدد 
الالئحة اخلاصة به،  تلخيص 
وبالنس����بة للمجل����س األعلى 

للتخطيط والتنمية، فقد 
أنش����ئ املجل����س األعل����ى 
للتخطي����ط والتنمية مبوجب 
املرس����وم رقم 33 لسنة 2004 
واملرس����وم رقم 3 لسنة 2013 
بتعديل الفقرة األولى من املادة 
األولى من املرسوم رقم 33 لسنة 
2004 بإنش����اء املجلس األعلى 
للتخطي����ط ويخت����ص بإعداد 
الرؤية املس����تقبلية وحتديد 
األهداف االستراتيجية للدولة 
ووضع استراتيجيات وخطط 
التنمية وبرامج عمل احلكومة، 
املشاركة في رسم السياسات 
التش����ريعات  العامة واقتراح 
والنظم واملشروعات التنموية 
الكبرى، اقتراح الوسائل واآلليات 
املناسبة لتأكيد اتصال خطط 
التنمية املتتالية وربط املشاريع 
التنموية ببرنامج عمل احلكومة، 
الالزمة  التوصي����ات  اقت����راح 
القطاعن  التكامل بن  لتعزيز 
العام واخلاص، متابعة تنفيذ 

محكمة االسرة، مشروع قانون 
االحداث مشروع قانون تعريف 

التعذيب.

آليات وطنية

وأش����ار التقري����ر ال����ى ان 
آليات وطنية  الكويت أوجدت 
لتعزيز حقوق اإلنس����ان منها 
إنش����اء الهيئة العامة ملكافحة 
الفساد وهيئة القوى العاملة، 
والهيئة العامة لش����ؤون ذوي 
االعاق����ة، باالضافة الى اجلهاز 
املركزي ملعاجلة اوضاع املقيمن 
بصورة غير قانونية، ومركز 
إيواء العمال����ة الوافدة، فضال 
عن املجلس االعلى للتخطيط 

والتنمية.
وشرح اهداف واختصاصات 
كل م����ن الهيئة العامة ملكافحة 
الفساد وهيئة القوى العاملة، 
والهيئة العامة لش����ؤون ذوي 
االعاق����ة، باالضافة الى اجلهاز 
املركزي ملعاجلة اوضاع املقيمن 
بصورة غير قانونية، ومركز 
إيواء العمال����ة الوافدة، فضال 
عن املجلس األعلى للتخطيط 
والتنمية، حيث أنشئت »الهيئة 
العامة ملكافحة الفساد« بقانون 
رقم 24 لسنة 2012 بهدف: إرساء 
الش����فافية والنزاهة في  مبدأ 
املعامالت االقتصادية واالدارية، 
تطبي����ق اتفاقية األمم املتحدة 
العمل على  الفس����اد،  ملكافحة 
مكافحة الفساد ودرء مخاطره 
وآثاره ومالحقة مرتكبيه وحجز 
واس����ترداد امل����واد والعائدات 
الناجت����ة عن ممارس����ته وفقا 
للقانون، حماية اجهزة الدولة 
من الرشوة واملتاجرة بالنفوذ 
وس����وء اس����تخدام السلطة، 
الفس����اد،  حماية املبلغن عن 
التعاون واملش����اركة مع الدول 
واملنظمات اإلقليمية والدولية 
في مجاالت مكافحة الفس����اد، 
تشجيع وتفعيل دور مؤسسات 
ومنظم����ات املجتمع املدني في 
أفراد  الفساد وتوعية  مكافحة 
املجتمع مبخاطره وتوس����يع 
نطاق املعرفة بوسائل وأساليب 

الوقاية منه.

القوى العاملة

العامة للقوى  الهيئ����ة  اما 
العاملة فقد أنش����ئت مبوجب 
القانون رقم 109 لس����نة 2013، 

بهدف:
٭ اإلشراف على القوى العاملة 
في القطاعن األهلي والنفطي، 
ويك����ون للمفتش����ن العاملن 
ف����ي الهيئة صف����ة الضبطية 

القضائية.
٭ وض����ع إجراءات تأس����يس 
العمالية واحتادات  النقاب����ات 

أصحاب األعمال.
٭ إص����دار اللوائ����ح اخلاصة 
بقواعد وإج����راءات منح اإلذن 
بالعمل وتقدير االحتياج العمالي 
وكيفي����ة انتق����ال العمالة من 

صاحب عمل الى آخر.
٭ اإلش����راف عل����ى امللحقن 
العمالين في اخلارج، مع مراعاة 
أحكام القانون رقم 21 لس����نة 

عبدالكريم العبداهلل

بينما قدمت الكويت تقريرها 
الوطن����ي األول ملجلس حقوق 
اإلنس����ان في ماي����و 2010 ومت 
اعتماده في 14 سبتمبر 2010، 
والذي علي����ه قدمت 8 تعهدات 
طوعية ومن 159 توصية قبلت 
123 منها، ورفضت 36 توصية 
العتب����ارات دينية إس����المية، 
انتهت وزارة اخلارجية حاليا 
من اعداد التقرير الوطني الثاني 
بالشراكة مع اجلهات املعنية، 
والذي تستعد لتقدميه ملجلس 
حقوق اإلنسان في 27 اكتوبر، 
وعرضه على االجتماع الدوري 
الش����امل حلقوق اإلنسان في 

جنيڤ بداية العام املقبل.
وأكدت الكويت في تقريرها 
الوطني الثاني ملجلس حقوق 
اإلنس����ان احلالي للعام 2014، 
والذي تنفرد »األنباء« بنشره 
على املضي قدما في سبيل تعزيز 
وحماية حقوق االنسان في جميع 
املجاالت، اضافة الى رغبتها في 
تنفيذ اتفاقيات حقوق اإلنسان 
على ارض الواقع، مشيرة الى 
انه من����ذ اعتماد التقرير األول 
بذلت الدولة جهودا كبيرة لتنفيذ 
الدوري  نتائج االس����تعراض 
اللجنة  الش����امل، حيث قامت 
املكلف����ة بإعداد ذل����ك التقرير 
واملش����كلة مبوجب القرار رقم 
2009/54 الص����ادر بتاريخ 12 
نوفمب����ر 2009 مبتابعة تنفيذ 
التي وافقت عليها  التوصيات 
الدولة، حيث استمر عملها حتى 
اعداد هذا التقرير. وذكر التقرير 
أنه بعد تق����دمي التقرير األول 
حدثت العدي����د من التطورات 
لتعزيز وحماية حقوق االنسان 
منها في ف����ي مجال االتفاقيات 
الدولية، حيث انضمت الكويت 
اتفاقية حقوق األشخاص  الى 
القانون  ذوي االعاقة مبوجب 
رق����م 35 لس����نة 2013 الصادر 
بتاريخ 2013/2/14، وكذلك امليثاق 
العربي حلقوق االنسان بتاريخ 
2013/9/5، مم����ا يؤكد حرص 
الكويت على االنضمام التفاقيات 
حقوق االنس����ان وااللتزام بها 

على ارض الواقع.

القوانين والتشريعات

ام����ا ف����ي مج����ال القوانن 
والتشريعات واألنظمة الوطنية، 
فأف����اد التقري����ر بأن����ه تنفيذا 
للتوصيات والتعهدات الطوعية 
الناشئة عن االستعراض الدوري 
الشامل األول، فقد اصدرت الدولة 
التشريعات التالية: القانون رقم 
6 لسنة 2010 بشأن العمل في 
القطاع االهلي، والقانون رقم 
8 لس����نة 2010 بش����أن حقوق 
االعاق����ة،  ذوي  األش����خاص 
القانون رقم 12 لسنة 2011 بشأن 
املساعدات العامة، القانون رقم 
3 لس����نة 2012 بتعديل بعض 
احكام القانون رقم 17 لس����نة 
1960 بإصدار قانون اإلجراءات 
واحملاكمات اجلزائية )احلجز 
واحلبس االحتياطي(، القانون 
رقم 91 لسنة 2013 بشأن مكافحة 
االجتار باألش����خاص وتهريب 
املهاجري����ن، القان����ون رقم 22 
لسنة 2014 بشأن دور احلضانة 
اخلاصة، القانون رقم 42 لسنة 
2014 بشأن اصدار قانون حماية 
البيئة، قرار وزاري رقم 186/ع 
لسنة 2010 بشأن تشغيل النساء، 
قرار وزاري رقم 189/ع لسنة 
2010 وتعديالته بشأن ساعات 
العمل في االماكن املكش����وفة، 
قرار وزاري رقم 192/ع لسنة 
الس����اخن لتلقي  بشأن اخلط 
الشكاوى العمالية ومعلومات 
االجتار بالبش����ر، قرار وزاري 
رقم 196/ع لس����نة 2010 بشأن 
عم����ل االحداث، ق����رار وزاري 
رقم 198/ع لس����نة 2010 بشأن 
االحتياجات واالشتراطات الالزم 
توافرها ملناطق العمل حلماية 
املش����تغلن واملترددين عليها 
من مخاطر العمل، قرار وزاري 
رقم 199/ع لس����نة 2010 بشأن 
السكن العمالي، قرار وزاري رقم 
201/ع لسنة 2011 بشأن جترمي 
السخرة في العمل، قرار وزاري 
رقم 208/ع لس����نة 2011 بشأن 
مس����تويات وقياسات املعايير 
املأمونة في اماكن العمل، القرار 
الوزاري رقم 3376 لسنة 2014 
الصادر بتاريخ 2014/7/23 بشأن 
تغيير مس����مى االدارة العامة 
للهجرة لتصبح االدارة العامة 

لشؤون االقامة.
اما في مجال مشاريع القوانن، 
فأوضح التقرير أن هناك العديد 
من مش����اريع القوانن مدرجة 
على جدول اجلهات التشريعية 
والتنفيذي����ة إلصدارها ومنها: 
مشروع إنش����اء ديوان حقوق 
االنس����ان وفقا ملبادئ باريس، 
مشروع قانون الطفل، مشروع 

111366 عدد 
املقيمني بصورة 
غير قانونية في 

البالد وإنشاء اجلهاز 
املركزي ملعاجلة 

أوضاعهم

1970عاماًل مت 
إيواؤهم في العام 

2013 ضمن جهود 
الكويت ملكافحة 
االجتار باألشخاص

6 أحكام باإلعدام 
من عام 2007 حتى 

2013 في قضايا 
القتل العمد واالجتار 

باملخدرات واخلطف 
وهتك العرض و16 
أخرى مت تخفيضها 
إلى احلبس املؤبد

إنشاء إدارة الشرطة 
املجتمعية عام 2008 

ملكافحة العنف 
املنزلي مبشاركة 
العناصر النسائية 

املدربة

احلكومة أولت 
اهتمامًا خاصًا لتطهير 

البالد من األلغام 
وأزالت 1.646.514 

لغمًا واجلهود 
مستمرة إلزالتها 

بالرغم من الصعوبات

اخلدمات التي تقدمها الدولة للمقيمني بصورة غير قانونية
اإلحصائياتاحلقائقامليزة
� أكد  القرار الوزاري رقم )2011/68( علة حقهم في الرعاية الصحية وعليه يتم العالج

إعفاؤهم من كافة الرسوم الصناعية، وتعطى لهم بطاقة مراجعة، أما غير املسجلن 
في اجلهاز املركزي فيقوم بيت الزكاة بإصدار بطاقات ضمان صحي خاصة بهم.

� يغطي الصندوق اخليري للرعاية الصحية تكاليف الرعاية الصحية لبعض األفراد.

� عدد املستفيدين من الرعاية الصحية عام 2012 )584( حالة.
� عدد املستفيدين من 2003 � 2012 )56220( بتكلفة مالية 3.715.747 د.ك.

� يغطي الصندوق اخليري لتعليم األطفال احملتاجن نفقات الدراسة.التعليم
� يشمل هذا التعليم العام والعالي، وفي عام 2012 مت قبول جميع الفائقن منهم 

للدراسة في جامعة الكويت بناء على توجيهات صاحب السمو األمير.

� عدد الطالب للعام الدراسي 2012/2011 12.802 طالب وطالبة بتكلفة 3.589.000 
د.ك.

� وفي العام الدراسي 2013/2012 فعدد الطلبة 14.250 بتكلفة 4.137.435 د.ك. في 
العام الدراسي 2014/2013 عدد الطلبة 12.640 بتكلفة 3.800.000 د.ك.

يحق لهم استخراج كافة الوثائق، ووفقا لقرار مجلس الوزراء 2011/409 يكتب غير التوثيق املدني
كويتي في خانة اجلنسية

� في الفترة من 2011 � 2013 مت إصدار: )1072( شهادة وفاة � )5162(عقد زواج � 
)40( وثيقة مراجعة.

� في عام 2012 مت إصدار: )315( شهادة حصر ورثة � )15416( إعالن رسمي � 
)1427( توكيالت عامة � )3603(� توكيل خاص )17( متلك عقارات � )4( حصص 

إرثية أقارب كويتين.
� وفقا للقرار الوزاري 2013/393 يحصل كل من يحمل بطاقة من قبل اجلهاز املركزي إصدار رخص قيادة

على رخصة القيادة لكل من بلغ 18 سنة.
في عام 2012 استخرج )2046( شخص رخصة قيادة و)3186( تسجيل وجتديد 

مركبات.
� حتى نهاية أغسطس 2013 بلغ عدد العاملن في القطاع احلكومي )1145( فردا بإمكانهم العمل في القطاعن احلكومي واخلاص والقطاع التعاوني.العمل

موزعن على: الصحة )643( التربية )315( األوقاف )25( الكهرباء )20( والبقية 
موزعون على الوزارات األخرى.

� خالل عام 2011 بلغ عدد املستفيدين 88.000 فرد.� يستفيدون من اخلدمات التموينية األساسية التي تقدمها احلكومة للمواطنن.البطاقة التموينية
� أتاح القانون رقم 2012/8 لذوي االعاقة منهم االستفادة من كافة أوجه اخلدمات رعاية ذوي اإلعاقة

والرعاية الصحية واالجتماعية والتعليمية، باإلضافة الى تقدمي التسهيالت ملن 
يقومون برعايتهم، ويتم ذلك الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة.

� عدد املستفيدين منهم حتى اآلن )1756( فردا منهم )923( دون سن الرشد 
و)833( بلغوا سن الرشد.

� عدد الطلبة املعاقن في املدارس اخلاصة واألهلية للعام الدراسي 2013 )36( 
طالبا وطالبة.

� في املدارس احلكومية )91( للعام الدراسي 2011.
� عدد املعاقن املستفيدين من املراكز اإليوائية حتى يناير 2013 )89( فردا.

- تضمن القانون رقم 2007/45 اخلاص بالرعاية السكنية انشاء مشروع مساكن الرعاية السكنية
مخفضة لهم.

- عدد املساكن 4800 وحدة سكنية.
- بلغت قيمة بدل السكن 2 مليون د.ك.

- يغطي الصندوق اخليري لتعليم االطفال احملتاجن نفقات الدراسة.التعليم
- يشمل هذا التعليم العام والعالي، وفي عام 2012 مت قبول جميع الفائقن منهم 

للدراسة في جامعة الكويت بناء على توجيهات أمير البالد.

- عدد الطالب للعام الدراسي 2012/2011 )12.802( طالب وطالبة بتكلفة 
3.589.000 د.ك.

- وفي العام الدراسي 2013/2012 فعدد الطلبة 14.250 بتكلفة 4.137.435 د.ك 
في العام الدراسي 2014/2013 عدد الطلبة 12.640 بتكلفة 3.800.000 د.ك.

- مت صرف 921 راتبا تقاعديا حتى اآلن.- تقوم املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية بصرف املعاشات التقاعدية لهم.التأمينات االجتماعية
االيواء في مؤسسات 
الرعاية االجتماعية

- في عام 2012 بلغ عدد املستفيدين 229 حدثا و173 مسنا و89 معاقا.- يستفيد كل من املسنن واالحداث واملعاقن من تلك اخلدمات.

- يتاح لهم استخراج جواز السفر في حاالت احلج والعمرة والعالج والدراسة وفقا جوازات السفر
للمادة 17.

- خالل الفترة من نوفمبر 2011 حتى مارس 2013 مت صرف 43142 جواز سفر.

- خالل عام 2011 بلغ عدد املستفيدين 88.000 فرد.- يستفيدون من اخلدمات التموينية االساسية التي تقدمها احلكومة للمواطنن.البطاقة التموينية
- خالل عام 2012 بلغت تكلفة البصمة الوراثية 627 الف د.ك لعدد 7382 فردا.- تكفل بيت الزكاة بتغطية الضمان الصحي والبصمة الوراثية واملساعدات العينية.خدمات بيت الزكاة

- اما املساعدات العينية فبلغت 13.606.373 د.ك وشملت 62.590 فردا.
البقية ص 4- املساعدات العينية 1.052.410 د.ك شملت 37.947 فرد.



99% نسبة التطعيم في البالد العام املاضي وتوجه لتنفيذ امللف اإللكتروني الصحي لطلبة املدارس وأولوية العالج لألطفال وذوي االحتياجات اخلاصة

40500 استفادوا من مزايا قانون املعاقني واملتمثلة في أولوية 
الرعاية السكنية واملنح واملخصصات املالية وتخفيف ساعات العمل

االجتماعية واملتابعة والرقابة 
لألبناء م����ن اجل حمايتهم من 
االنح����راف، وقد مت تنفيذ هذه 
البرام����ج على ش����كل ندوات 
ومحاضرات ورسائل إعالمية 
وكتيبات يتم توزيعها، علما انه 
خالل األعوام الثالثة 2011، 2012، 
2013 قامت االدارة بعمل حمالت 
توعية وضعت لها ش����عارات 
محفزة مثل: كلنا ش����ركاء في 
أمن الوطن، باحلوار والتسامح 
نرتقي، حملة مدرستي بال عنف 

والعنف الطالبي.
وكش����ف التقرير عن قيام 
الكويت حاليا  بإدخال العديد من 
التشريعات اجلديدة او تعديل 
بعضها بقانون جديد لالحداث 
مقدم حاليا الى مجلس الوزراء 
العتماده، ويشمل القانون جملة 

من الضمانات للحدث ومنها:
٭ اس����تحداث تدابير للحدث 
املنحرف واملعرض لالنحراف 
تساهم في إعادة تأهيله، مثل 

احلاقة مبعاهد تدريب.
٭ إنش����اء مكت����ب لالرش����اد 
النفسي وإلزام ولي أمر احلدث 
في االلتحاق بدورات تأهيلية 
ومعاقبت����ه عن����د امتناعه عن 

ذلك.
٭ إشراك ذوي اخلبرة في املجال 
االجتماعي والنفسي في هيئة 
محكمة االحداث واشتراط توافر 
العنصر النس����ائي كلما دعت 

احلاجة.
٭ متكن احلدث او من ميثله 
من اس����تنفاد كل طرق الطعن 

القضائي.
٭ تشديد العقوبة على حاالت 
اإلهم����ال ف����ي رعاي����ة احلدث 
وتعريضه لالنح����راف وعلى 
وجه اخلصوص من كانت له 

الوالية عليه.
٭ تقلي����ص فت����رة احلب����س 
االحتياطي التي تأمر به نيابة 

االحداث او محكمة األحداث.

العمال األجانب

القطاع  العم����ل ف����ي  أوال: 
األهلي

أشار التقرير الى ان القانون 
رقم 2010/6 بش����أن العمل في 
القط����اع األهل����ي الضمان����ات 
واحلماي����ة الكافي����ة للعم����ال 
االجان����ب في الكوي����ت والذي 
روعيت في اعداده نصوص ما 
أكدت عليه االتفاقيات الدولية 
ذات الصلة شمل ضم مواد كفلت 
كل ما يتعل����ق بالعمال والتي 
منها املادة 63 وضعت حدا ادنى 
لألجور على ان تتم املراجعة كل 
خمس سنوات، املادة 28 حظرت 
االنتقاص من اجر العامل حتى 
ولو مبوافقت����ه، املادة 6 أكدت 

باالعدام بش����أن جرمية القتل 
العم����د في أرب����ع منها وحكم 
بجلب م����واد مخ����درة بقصد 
االجتار وحك����م أخير بخطف 
وهتك العرض، وفي املقابل فقد 
اصدر أمير البالد املراسيم الثالث 
 ،2013/131 ،2013/101 ،2013/80
وذلك بتخفيض عقوبة االعدام 
احملكوم بها على عدد 16 شخصا 
الى عقوبة احلبس املؤبد خالل 

هذه الفترة.

األحداث الجانحين

التقرير فلس����فة  وأوضح 
قانون رقم 1983/3 بشأن االحداث 
بالنظر للحدث سواء املنحرف 
او املعرض لالنحراف تستند 
الى انه ضحية ظروف البيئة 
التي يعيش فيها،  االجتماعية 
لذا عمل املش����رع على حماية 
احلدث وتهذيبه وإعادة تأهيله 
بدال من عقابه وقد قرر املشرع 
عدة تدابير إلعادة التأهيل ومن 

أبرزها:
تس����ليمه الى ولي مؤمتن، 
إيداعه في احدى املؤسس����ات 
اإلصالحي����ة التابع����ة لوزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل، 
االختبار القضائي: هو تدبير 
عالجي لتعديل سلوك املنحرف 
في بيئت����ه الطبيعية اذ اثبت 
البحث االجتماعي صالحيتها 
في حسن رعاية احلدث املنحرف 
وذلك حتت توجيه واش����راف 
مراقب السلوك وما يقدمه من 
نصح ومش����ورة وهذا التدبير 
تصدره محكمة األحداث، تعين 
مراقب سلوك يتابع حالة احلدث 
سواء في املؤسسة أو في اسرته، 
وتعتبر ادارة رعاية األحداث هي 
اجلهة املنوط بها اإلشراف على 
املؤسسة االصالحية لألحداث، 
وتوظ����ف ف����ي س����بيل تنفيذ 
سياساتها وبرامجها، مجموعة 
من ذوي االختصاص النفسي 
واالجتماع����ي، حيث تش����مل 
برامجه����ا دورات تدريبية في 
مجاالت األعمال واحلاس����وب، 
باالضافة الى الزيارات والترفيه، 
وتقوم بهذا الدور مراكز ذات صلة 
مثل »مركز اإلرش����اد النفسي« 

و»دار الضيافة االجتماعية«.
وتضم����ن التقرير أن ادارة 
حماية األحداث التابعة لوزارة 
الداخلية وبالتعاون مع الوزارات 
األخرى مثل التربية والشؤون 
واالع����الم وغيره����ا باالضافة 
ملؤسس����ات املجتم����ع املدني 
تقوم بتنفي����ذ برامج توعوية 
الهدف منها تعزيز  وإرشادية 
القيم اإلنسانية وااللتزام بالنظام 
والقانون والعمل االجتماعي، 
باالضافة للبرامج املوجهة لألسر 
خصوصا فيما يتعلق بالتنشئة 

ديس����مبر 2011، واالطالع على 
العاملية مثل: جتربة  التجارب 
الس����ويد وأملاني����ا والدمنارك 
باالضافة ال����ى تنظيم امللتقى 
اخلليج����ي ح����ول رعاية كبار 
السن وخدماتهم واستشراف 
الى  الكويت 12  مستقبلهم في 
13 مايو 2014، مبينا أن اهداف 
وسياسات رعاية املسنن في 
اخلطة اإلمنائية 2016/2015 - 
2020/2019 ركزت على تطوير 
اخلدمات املتخصصة بتوسيع 
نظام اخلدمة املتنقلة وتشجيع 
القطاع اخلاص على املشاركة 
في تنفيذ مش����روعات الرعاية 
الشاملة للمس����نن وتشجيع 
وتأهيل الك����وادر املتخصصة 

في تلك املجاالت.

عقوبة اإلعدام

التقري����ر بأن عقوبة  وبن 
االعدام نص عليها قانون اجلزاء 
رقم 16 لسنة 1960 في حاالت 
محددة على سبيل احلصر وهي 
القتل العمد واقترانه بس����بق 
اإلصرار والترصد )املادة 149( 
وجرائم امل����واد املخدرة بقصد 
االجتار، كذلك حاالت اخلطف 
باإلكراه والتهدي����د او احليلة 
بقصد القتل او املواقعة او هتك 
العرض او السرقة او االبتزاز 
باالضافة ملواقعة قاصر باإلكراه 
او التهديد او احليلة، علما بأن 
عقوبة االع����دام من العقوبات 
املقررة في الشريعة اإلسالمية، 
والذي يتفق معها القانون املذكور 
من حيث املمارسة والتطبيق، 
مشيرا الى ان الكويت وضعت 
العديد من الضوابط املتعلقة في 

عقوبة االعدام والتي منها:
٭ ال يتم الفصل في االعدام اال 
بعد ان يتم الفصل في اجراءات 
االستئناف والعفو او تخفيف 

احلكم.
٭ عدم ج����واز احلكم باالعدام 
فيمن لم تبلغ سنه ثمانية عشر 

عاما.
٭ حظ����ر تنفيذه عل����ى املرأة 
احلامل، وعندما تضع وليدها 
يعاد النظر ف����ي احلكم إلبدال 

احلكم باحلبس املؤبد.
٭ عدم التطبيق على االشخاص 

فاقدي قواهم العقلية.
٭ ال يتم اإلعدام إال بعد تصديق 
صاحب الس����مو األمير عليه، 
ويودع بالسجن حلن صدور 
قرار سموه سواء بالتنفيذ او 

التخفيف او العفو.
واشار التقرير الى انه بالرغم 
من مش����روعية عقوبة االعدام 
إال ان تنفيذها قليل على ارض 
الواقع، ففي الفترة ما بن عام 
2007 ال����ى 2013، حيث لم يتم 
تنفيذ س����وى 6 أحكام صادرة 

املس����اعي الودية لتسوية تلك 
املنازع����ات بجميع أنواعها في 
س����رية تامة، ه����ذا فضال عن 
اختصاص ذلك املركز بحماية 
أفراد األسرة وخاصة األطفال 
والنساء في حالة وقوع أعمال 
عن����ف أو اعت����داء عليهم من 
أفراد األس����رة اآلخرين، إنشاء 
صندوق تأمن لألسرة تخصص 
موارده لتنفيذ األحكام والقرارات 
الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو 
املطلقة سواء كانت النفقة مؤقتة 
أو دائم����ة او األبناء واألقارب، 

والتي يتعذر تنفيذها.

كبار السن

وجاء في التقرير ان الكويت 
اهتمت بحماي����ة ورعاية كبار 
السن بش����كل كبير، وتركزت 
بش����كل خاص على اجلوانب 
الصحية والنفسية واالجتماعية، 
ونتيجة لهذه الرعاية ارتفعت 
نس����بتهم في املجتمع، حيث 
ان من جتاوزوا س����ن 65 عاما 
ارتفعت م����ن 3.31% عام 2010 
إلى 3.55% عام 2013 من جملة 
ع����دد الس����كان، أي ان عددهم 
زاد م����ن 37512 الى 44059 في 
الفترة ذاتها، مبينا أن من أوجه 
الرعاية، هي )الرعاية اإليوائية( 
والتي تقدم جمي����ع اخلدمات 
وعلى مدار الساعة، حيث بلغ 
عدد املس����تفيدين 32 فردا عام 
2013، باالضاف����ة الى )الرعاية 
النهارية( وهي رعاية املسنن 
الذين يعيشون داخل اسرهم 
ويحصلون على اخلدمات التي 
تقدمها الدار كالعالج الطبيعي، 
اما )الرعاية املنزلية( فتقدمها 
مجانا وتشمل اجلوانب الصحية، 
والنفسية واالجتماعية وتوفير 
األجهزة واالعانات املالية، كما 
انه للتأكيد على الترابط األسري 
واالجتماع����ي وجعل املس����ن 
يعيش وسط أس����رته، عالوة 
على )الرعاي����ة الالحقة( وهو 
نظام متابعة للحاالت التي مت 
تركها للمؤسسات بهدف النصح 
واإلرشاد، )الرعاية القانونية( 
تعنى باملسن وجعله حتت مظلة 
الرعاية القانونية االلزامية التي 
تكفلها التشريعات وتشمل حالة 
العجز وردع السلوك املنحرف 
القانون  جتاه املسنن، ونص 
رقم 11 لسنة 2007 على تعين 
ش����خص مكلف لرعاية املسن 
من بن أفراد أسرته او أقاربه 
مع صرف مكافأة مالية له كما 
نص املشروع على عقوبة في 
حال ثبوت اهمال املكلف بتقدمي 

الرعاية.
وأسهب التقرير: تقدم الدولة 
دعما ماليا ش����هريا قدره 559 
دينارا للمسن من اجلنسن الذي 
تثبت حاجته اليه وذلك من خالل 
القانون رقم 2011/12 واخلاص 
باملس����اعدات العام����ة ويعتبر 
هذا القان����ون امتدادا وحتديثا 
للمرسوم بقانون رقم 1978/22 
وقد بلغ حجم املساعدة املمنوحة 
لهذه الفئ����ة حوالي 17801239 
من يناير حت����ى يوليو 2013، 
ام����ا في مج����ال التعاون حول 
تبادل اخلبرات والتجارب في 
رعاية كبار السن تقوم وزارة 
الشؤون بإقامة املنتديات وورش 
العمل والدورات التدريبية وذلك 
بالشراكة مع منظمات املجتمع 
الدولة  املدن����ي ومؤسس����ات 
الفعاليات  الرسمية، ومن اهم 
التي قامت بها الوزارة: العمل 
باملوق����ع االلكترون����ي إلدارة 
رعاية املسنن وتطويره متهيدا 
لتنفيذ مش����روع ميكنة العمل 
ب����اإلدارة املذكورة، وتدش����ن 
خدم����ة التواصل ب����ن اإلدارة 
والعاملن بها واملس����تفيدين 
من خدماتها بواس����طة خدمة 
الرس����ائل النصي����ة القصيرة 
من خالل الهواتف النقالة، اما 
على املس����توى اخلارجي فقد 
متت املشاركة في ورشة عمل 
حول سياسات الرعاية الشاملة 
لكبار السن في سلطنة عمان 

سبيل املثال )ضرورة االلتزام 
الوزارة الصادرة بهذا  بأنظمة 
النظام  الشأن الس����يما الئحة 
املدرسي والتعميم على جميع 
العامل����ن في املدرس����ة بعدم 
اس����تخدام أي عقوب����ة بح����ق 
الط����الب واالس����تعاضة عنها 
التربوية السليمة  باألساليب 
الت����ي تبعث في نفوس األبناء 
الثقة واالطمئنان( وفي حالة 
تعرض الطال����ب ألي نوع من 
أنواع العق����اب وأثر ذلك على 
شخصيته أو مستواه الدراسي 
فإن املدرس����ة تقوم عن طريق 
االختصاص النفسي واملشرف 
االجتماعي بدراسة احلالة وعمل 
خطة عالجية سريعة إلعادته 
النفس����ي  التوازن  الى حال����ة 

واالجتماعي.
الى تقدمي  التقرير  وتطرق 
مشروع قانون إلى مجلس األمة 
)الهيئة التش����ريعية بالدولة( 
بش����أن إنش����اء ديوان حقوق 
اإلنسان، والذي يتضمن من بن 
اختصاصاته تلقي الش����كاوى 
حول انتهاكات حقوق اإلنسان 
ودراس����تها وتقصي احلقائق 
بش����أنها ومتابع����ة تطبي����ق 
االتفاقيات الدولية ذات الصلة 
بحقوق اإلنسان، إصدار التقارير 
الدورية املتعلقة بحقوق اإلنسان 
في الكويت، إرشاد ذوي الشأن 
القانوني����ة  إل����ى اإلج����راءات 
الواجبة االتباع حيال انتهاكات 
حقوق اإلنس����ان، وجتدها من 
االختصاصات التي تدعم حقوق 
اإلنس����ان في الكويت اتس����اقا 
م����ع املب����ادئ العاملية حلقوق 

اإلنسان.

محكمة األسرة

واش����ار الى تقدمي مشروع 
إلى مجلس األمة خاص بإنشاء 
محكمة لألسرة ملعاجلة ما أسفر 
في الواقع العملي عن عدم مالءمة 
نظر قضايا األحوال الشخصية 
مع غيرها من القضايا األخرى 
)اجلزائية املدني����ة( في مكان 
واحد بدور العدالة، ملا تتس����م 
به قضايا األحوال الشخصية 
من خصوصية وحساسية، وقد 
راعى مشروع القانون االعتبارات 
التالية: إنشاء مقر مستقل بكل 
محافظة يسمى »محكمة األسرة« 
على ان يكون املقر مجهزا مبا 
يلزم لتوفير الهدوء والسكينة 
املنازعات األسرية،  أثناء نظر 
وأن تلح����ق به قاعات النتظار 
الذين ت����رى احملكمة  األطفال 
مناظرتهم أو سماع اقوالهم في 
مسائل احلضانة والرؤية وما 
إلى ذلك، تختص محكمة األسرة 
دون غيره����ا بنظ����ر منازعات 
األحوال الشخصية املشار إليها 
في قانون املرافع����ات املدنية 
والتجارية، تشمل اختصاصاتها 
الكويتين وغير الكويتين أيا 
كانت دياناته����م أو مذاهبهم، 
مع مراعاة قواعد االختصاص 
الدولي الواردة بقانون املرافعات 
املدنية والتجارية، هذا ويراعى 
أن املشروع ال يحول دون وجود 
دوائ����ر لألحوال الش����خصية 
اجلعفري����ة إلى جان����ب دوائر 
األحوال الش����خصية السنية، 
ولكن في إط����ار تنظيم العمل 
اإلداري مبحكمة األسرة، كما هو 
احلال بالنسبة للنظام القائم، 
أوجب املشرع على احملكمة اتباع 
القواعد واإلجراءات املقررة في 
هذا القان����ون. )5( كما أجازت 
احملكم����ة كلما وجدت ضرورة 
لذلك االس����تعانة برأي أي من 
االختصاصي����ن االجتماعين 
والنفسين، يلحق بكل محكمة 
أسرة مكتب للتوثيقات الشرعية 
يصدر بتنظيمه قرار من وزير 
الع����دل وذل����ك تيس����يرا على 
جمهور املتقاضن، إنشاء نيابة 
متخصصة لشؤون األسرة في 
مقر كل محكمة أس����رة، إنشاء 
مركز ف����ي كل محافظة يلحق 
مبحكمة األسرة، يتولى تسوية 
منازعات األس����رة، وذلك ببذل 

نتائجها والوقوف على مسبباتها 
للحد منها ومن آثارها السلبية 
التي ألقت بظاللها على افراده، 
حيث قامت اللجنة برصد حاالت 
العنف ووضع إجراءات معاجلة 
ضحاياه من خالل استراتيجية 
ش����املة للتعامل م����ع قضايا 
معاجلة العنف االسري، واقتراح 

السبل الكفيلة ملكافحته.

االتجار باألشخاص

وأفاد التقرير بأنه بخصوص 
مكافحة االجتار باألش����خاص 
وتهريب املهاجرين فقد صدر 
القان����ون رقم 91 لس����نة 2013 
اخلاص ب����ه، وب����دأ العمل به 
اعتب����ارا م����ن 2013/4/17 على 
غرار بروتوكول األمم املتحدة 
ملنع وقمع االجتار باألشخاص 
وبخاصة النساء واألطفال لعام 
2000 املكمل التفاقية األمم املتحدة 
للجرمية املنظمة عبر الوطنية 
الكويت،  التي صادقت علي����ه 
وصدر مرسوم به في عام 2006، 
علما بأن القانون قد أورد آلية 
حلماية ضحايا هذه اجلرمية 
الت����ي تضمنت صورا مختلفة 
من االستغالل والتحرش، حيث 
نصت املادة )12( منه على إحالة 
الضحية إلى اجلهات الطبية أو 
دور الرعاية االجتماعية لتلقي 
الع����الج والرعاية الالزمن، أو 
إي����داع الضحية بأح����د مراكز 
اإليواء املؤقتة التي تخصصها 
الدولة لهذا الغرض حتى يتم 
إعادته إلى الدولة التي يتبعها 
بجنسيته أو التي كان يقيم فيها 

وقت ارتكاب اجلرمية.
وتابع: وق����د مت إيحاد مقر 
إليواء الضحايا حتت إشراف إدارة 
العمالة املنزلية بوزارة الداخلية 
بالتعاون مع وزارتي الشؤون 
والصحة بتكلفة مالية قدرها 
604000 دينار كويتي )ستمائة 
وأربع����ة آالف(، ويضم املأوى 
عددا من الباحثن االجتماعين 
والنفسين والقانونين باإلضافة 
إلى توفي����ر الرعاية الصحية، 
كما يحتوي عل����ى غرف نوم 
ومطع����م واس����تراحة للعمال 
وحتى األماكن الترفيهية إضافة 
إلى احلراسة الالزمة، كما توفر 
الوجب����ات الغذائية واخلدمات 
العالجية، ويبلغ أعداد الذين مت 
إيواؤهم في الفترة من 2013/1/1 
إلى 2013/12/31، 1970 عامال مت 

إيواؤه.

حماية الطفل

التقري����ر على أن  وش����دد 
الكوي����ت يحظى  الطفل ف����ي 
برعاية وحماية كبيرة والتي 
منها املش����روع الكويتي الذي 
اتخذ العديد من التدابير التي 
الكافية  تكفل حتقيق احلماية 
من جميع اإلس����اءات لألطفال 
واس����تغاللهم، وهو ما يظهر 
من االطالع على قانون اجلزاء 
رقم )16( لسنة 1960 وقانون 
األحداث رقم )3( لسنة 1983، 
اما في اجلانب التربوي فنصت 
النظام املدرس����ي على  الئحة 
عدم مشروعية العقاب بجميع 
انواعه، حيث جاء في ديباجة 
الالئحة حتت بند قواعد عامة: 
االبتعاد متاما عن العقاب البدني 
واأللف����اظ اجلارحة والتحقير 
واتباع األسلوب الهادئ بعيدا 
عن االنفعال والعصبية، العدل 
واملس����اواة في توقيع اجلزاء 
وعدم األخذ بالش����بهات وذلك 
بالتأكد والتحقق، ويجب النظر 
إلى اجلزاء في اإلطار التربوي 
السليم املراد منه حتقيق أهداف 
وقائي����ة تقوميي����ة وعالجية، 
ارتباط اجلزاء متاما بالسلوك 
غير املرغوب وأن يدرك املتعلم 
بشكل ال لبس فيه سبب اجلزاء، 
ارتباط اجلزاء بن الطرف املقرر 
له و الطالب وباطالع ولي األمر، 
كم����ا أن وزارة التربية تصدر 
نشرات توجيهية كل فترة أو 
عندما تكون هناك شكاوى حول 
العق����اب البدني أو غيره، على 

والتع����اون باس����تثناء بعض 
احلاالت اإلنسانية وهي قليلة 
جدا، حيث تتولى الدولة ممثلة 
في وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل توفير مأوى لها وذلك 
الى حن ايجاد احلل املناس����ب 
لها، وتأسيس����ا على ما تقدم، 
فإن����ه ال توج����د ثمة نصوص 
جزائية خاصة بتجرمي العنف 
األس����ري او املنزلي. وفي هذا 
السياق فإنه ميكن االلتجاء الى 
ما يتضمن����ه القانون اجلزائي 
الكويتي 1960/16 وتعديالته في 
بعض مواده مثل: املادة 160 كل 
من ضرب شخصا أو جرحه او 
أحلق بجسمه أذى او أخل بحرمة 
اجلس����م وكان ذلك على نحو 
محسوس يعاقب باحلبس مدة ال 
جتاوز سنتن وبغرامة ال جتاوز 
مائة وخمسن دينارا او بإحدى 
هاتن العقوبتن، وشدد املشرع 
العقوبة في حالة اذا ما احدث 
الشخص بغيره اذى بليغا املادة 
161 وفي حالة اذا ما أفضى األذى 
الى اصابته بعاهة مس����تدمية 
املادة 162، املادة 163على ان كل 
من ارتكب فعل تعد خفيف ال 
يبلغ في جسامته مبلغ األفعال 
املنص����وص عليها ف����ي املواد 
السابقة يعاقب باحلبس مدة 
ال جتاوز ثالثة أشهر وبغرامة 
ال جتاوز اثنن وعشرين دينارا 
او بإحدى  وخمس����مائة فلس 

هاتن العقوبتن.
ومن التدابير التي اتخذتها 
العنف  ف����ي مكافح����ة  الدولة 
املنزلي إنش����اء ادارة الشرطة 
املجتمعية ع����ام 2008 التابعة 
ل����وزارة الداخلي����ة بإش����راك 
العناصر النسائية املدربة في 
هذه االدارة، م����ا يجعلها على 
اتصال مع بعض مشاكل العنف 
ضد النساء بجميع االعمار، وفي 
حالة ورود شكوى بشأن العنف 
املنزلي الحد املخافر غالبا يتم 
التصالح بن اطراف الشكوى 
حفاظا على الس����لم االس����ري 
وتقالي����د املجتم����ع الكويتي، 
وفي حال����ة عدم التصالح تتم 
إحال����ة الش����كوى املقدمة الى 
اجلهة املختصة )االدارة العامة 
العامة(،  النيابة   � للتحقيقات 
ام����ا فيم����ا يتعل����ق باالحكام 
القانونية املتعلقة بالطالق في 
حالة األذى من جراء التعرض 
للعنف املنزلي او اجلنسي، بغية 
تيسير طالق النساء ضحايا هذه 
األفعال فقد كفل قانون األحوال 
الشخصية الكويتي رقم 51 لسنة 
1984 هذا االمر فقررت املادة 126 
من قانون األحوال الشخصية 
انه لكل من الزوجن ان يطلب 
التفريق بسبب اضرار احدهما 
على اآلخر ق����وال او فعال، مبا 
ال يستطاع معه دوام العشرة 
بن امثالهما، وتنص املادة 127 
القانون بعد تعديلها  من ذات 
بالقانون رقم 29 لسنة 2004 انه 
»على احملكمة ان تبذل وسعها 
لالصالح بن الزوجن، فإذا تعذر 
االصالح وثبت الضرر، حكمت 
بالتفريق بينهما بطلقة بائنة، 
وان لم يثب����ت الضرر عينت 
حكمن للتوفيق او التفريق«، 
وفي شأن ايواء ضحايا العنف 
املنزلي تختص وزارة الشؤون 
االجتماعية والعم����ل بتوفير 
الرعاية االجتماعية لفئات خاصة 
باملجتمع وذلك من خالل إنشاء 
مؤسس����ات ايوائية، ويعتبر 
االحداث املعرضون لالنحراف 
احدى هذه الفئات وفقا لقانون 
االحداث رقم 3 لسنة 1983، كذلك 
يعتبر ايداع احلدث في املؤسسة 
االجتماعية احد التدابير الوقائية 
حلماية احلدث )مادة 18 ومادة 
19( وميكن ان يستمر مكوثه في 
املؤسسة الى حن بلوغه سن 
احدى وعشرين عاما )مادة 13( 
والى جانب االحداث املعرضن 
لالنحراف فإن الوزارة مبا لها 
من صفة في توفي����ر الرعاية 
االجتماعية، تقوم بإيواء أفراد 

األسر املتصدعة. 
كما نصت املادة 36 منه على 
ان تتولى مؤسس����ات الرعاية 
إي����واء االطفال  االجتماعي����ة 
مجهولي الوالدين، او احملرومن 
من الرعاية األسرية لسبب اليتم 
او تصدع األسرة او عجزها عن 
توفير الرعاية السليمة للطفل، 
بحيث تقوم بإيوائهم ورعايتهم 
حتى تتجاوز س����نهم الثمانية 

عشر عاما.
من جانب آخر، قامت األمانة 
العامة لألوقاف بإنشاء اللجنة 
الوطني����ة املش����تركة ملعاجلة 
العنف األسري، والتي  قضايا 
تضم في عضويته����ا وزارات 
الدول����ة ذات الصل����ة، بهدف 
البحث في اسباب مشكلة العنف 
األس����ري في املجتمع الكويتي 
في السنوات االخيرة، وحتليل 

الكويت اولت رعاية خاصة للمعاقني في مختلف املجاالت

تأهيل كل فئات 
املعاقني من سن 
18 ـ 45 لتعليمهم 

وتدريبهم على 
ممارسة املهن 

واحلرف التي تتناسب 
مع إعاقتهم في 

مركز التأهيل املهني 
ومركز للتدخل املبكر 

الكتشاف اإلعاقة

اخلدمات الصحية 
احلكومية تقدم مجانًا 

للمواطنني وبأسعار 
رمزية للمقيمني

الطفل في الكويت 
يحظى برعاية وحماية 
كبيرة وإنشاء مجلس 
أعلى للطفولة لوضع 
األولويات واخلطوات 

للتنفيذ في إطار 
خطة الدولة للتنمية 

االجتماعية

604000 دينار تكلفة 
إنشاء مقر إليواء 

ضحايا االجتار بالبشر 
حتت إشراف إدارة 

العمالة املنزلية بوزارة 
الداخلية وبالتعاون مع 
»الشؤون« و»الصحة«

خطة لرعاية قدرات 
املرأة الكويتية 

عن طريق مراجعة 
وحتديث التشريعات 

املتصلة بها إلزالة 
أشكال التمييز

120 مليونًا و500 
ألف دينار ملكافحة 
املخدرات ومعاجلة 

املدمنني خالل العام 
املاضي وتراجع عدد 
املدمنني بنسبة %74
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تتقدم ب�سادق �لعز�ء و�ملو��ساة �إىل

عائلـــة اجلريــــــدان الگـرام
لـــوفـاة �ملغفـور له باإذن �هلل تعاىل

عميد �لعائلة

إبراهيم خليل حسني اجلريدان
تغمد �هلل �لفقيد بو��سع رحمته و�أ�سكنه ف�سيح جناته

و�ألهم �آله وذويه �ل�سرب و�ل�سلو�ن
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زيادة أعداد كبار السن إلى 44059 بعد تقدمي الرعاية الصحية والنفسية لهم و17801239 ديناراً دعم مالي للمسنني في البالد من يناير حتى يوليو 2013

51.4% حصة املرأة الكويتية بسوق العمل في القطاع اخلاص 
و 45% بـ »احلكومي« خالل 2013 وإغالق الفجوة بني اجلنسني تعليميًا

الس����مو األمير  قبول صاحب 
الشيخ صباح األحمد الدعوتن 
املوجهت����ن له من قبل بان كي 
مون األمن العام لألمم املتحدة 
الس����تضافة الكويت ملؤمتري 
املانحن إلغاثة الشعب السوري 
الذي يعيش أسوأ أزمة إنسانية 

يشهدها التاريخ احلديث.
٭ قام����ت الكوي����ت بالفع����ل 
باستضافة تلك املؤمترات التي 
أعلنت الكويت خاللهما تبرعا 
ملس����اعدة الالجئن والنازحن 
من أبناء الشعب السوري بلغ 
مجموعهما 800 مليون دوالر 
سلمت للمنظمات الدولية املعنية 
في وقت قياسي يعكس التزام 
وحرص الكوي����ت على اإليفاء 

بالتزاماتها اإلنسانية.
٭ ونتيج����ة لتل����ك اجله����ود 
اإلنس����انية الدولية امللحوظة 
وغي����ر املس����بوقة التي قامت 
بها الكويت ملس����اعدة الشعب 
السوري املنكوب وتقديرا من 
منظمة األمم املتحدة لهذا الدور 
البارز، قام  الكويتي اإلنساني 
األمن العام لألمم املتحدة مبنح 
صاحب الس����مو األمير الشيخ 
صباح األحمد ش����هادة تقدير 
للدور القي����ادي املهم واملتميز 
لسموه، في مجال العمل اإلنساني 
حول العالم وخاصة فيما يتعلق 

باألزمة السورية.
٭ وفي سياق استعراض جهود 
الكويت اإلنس����انية الطوعية 
البد من اإلشارة الى التبرعات 
التي تدعم  الطوعية السنوية 
الكويت منظم����ات األمم  به����ا 
التابعة  املتح����دة والهيئ����ات 
لها وهي كالتال����ي: الصندوق 
العاملي ملكافحة أمراض اإليدز 
واملالريا والسل: 500 ألف دوالر 
سنويا، صندوق األمم املتحدة 
املركزي لالستجابة للطوارئ: 
500 ألف دوالر سنويا، الهيئة 
الدولية للصلي����ب األحمر: 3 
مالين دوالر س����نويا، وكالة 
غ����وث وتش����غيل الالجئ����ن 
الفلس����طينين: مليونا دوالر 
سنويا، املفوضية العليا لشؤون 
الالجئن: مليون دوالر سنويا، 
املفوضي����ة الس����امية حلقوق 
اإلنسان: مليون دوالر سنويا، 
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي: 
570 ألف دوالر، صندوق األمم 
املتحدة لالستجابة للطوارئ: 
500 أل����ف دوالر، منظمة األمم 
الطفولة: 200  املتحدة لرعاية 
ألف دوالر، هيئة األمم املتحدة 
للمرأة: 50 ألف دوالر، صندوق 
األمم املتحدة لضحايا التعذيب: 
10 آالف دوالر، صن����دوق األمم 
املتحدة ملكافحة إساءة استخدام 
املخدرات: 5 آالف دوالر، كذلك 
الى استضافة  الكويت  بادرت 
القمة العربية األفريقية يومي 
19 و20 نوفمب����ر 2013، حيث 
قامت الكويت خالل تلك القمة 
بتخصي����ص ملي����اري دوالر 
للمس����اعدة في عملية التنمية 
في افريقيا على مدى السنوات 
املقبلة وايضا تخصيص جائزة 
مالية سنوية مببلغ مليون دوالر 
باس����م د.عبدالرحمن السميط 
لألبح����اث، كم����ا أق����رت القمة 
االقتصادية واالجتماعية العربية 
التي انعق����دت بالكويت خالل 
الفترة 19 � 20 يناير 2009 إنشاء 
صندوق عربي ساهمت فيه كل 
من الكوي����ت واململكة العربية 
الس����عودية بالتب����رع مببلغ 
500 ملي����ون دوالر باإلضافة 
للمساهمات األخرى من الدول 
العربية، وق����د بلغ عدد الدول 
املشاركة في احلساب اخلاص 
15 دولة عربية حتى نهاية عام 
2012، باإلضافة الى مس����اهمة 
العرب����ي، وقد بلغ  الصندوق 
مجموع قيمة املساهمات 1203 
مالين دوالر، دفع منها 594.8 
دوالر حتى نهاية 2012/12/31.

الحريات الدينية

التقري����ر ان احلرية  أك����د 
الديني����ة متاحة ف����ي الكويت 
بشكل كبير، حيث نصت املادة 
35 من الدستور على ان حرية 
االعتقاد مطلقة، وحتمي الدولة 
حرية القيام بش����عائر األديان 
طبقا للع����ادات املرعية، على 
أال يخ����ل ذلك بالنظ����ام العام 
او يناف����ي اآلداب، وهذا يعني 
بطبيعة احل����ال ان الكويت ال 
تف����رض معتقداته����ا على من 
يعيش على أراضيها وال متنع 
أحدا من ممارسة احلرية الدينية 
ومنها الشعائر، ولكن الدستور 
والقوانن ربطتها بالنظام العام 
ل����آداب، والدليل  او منافاتها 
على هذه املساحة الكبيرة على 
احلرية ان اجلاليات التي تعيش 
في الكوي����ت والتي يصل عدد 
اجلنس����يات فيها الى اكثر من 
120 جنسية يتمتعون بحرية 

العقيدة وبشكل مطلق.

برسوم رمزية ال تذكر، كما تقدم 
الدولة اكثر من 80% من اخلدمات، 
مثل إعادة التأهيل اجلس����دي 
والدعم االقتصادي االجتماعي 
عبر إدارات ومستشفيات للعالج 
الطبيعي وإعادة التأهيل واملركز 
الكويتي لألطراف الصناعية، 
وقد خطط املركز لتحسن األداء 
وتغطية احتياجات املستفيدين 
سنويا، ويستقبل املركز املذكور 
املرضى ذوي األطراف املبتورة 
بن احلن واآلخر، كما انه يتم 
عالج اإلصابات الناجتة عنها.

تعزيز حقوق اإلنسان

وأوضح التقرير ان الكويت 
قامت بتعزيز وتعليم حقوق 
اإلنسان وتدريب القائمن عليها 
في جميع اجلهات ذات الصلة 

ومنها:
٭ في املجال التربوي والتعليمي، 
يتم تدريس مق����ررات خاصة 
بحقوق اإلنس����ان في التعليم 
العام واملالي، باإلضافة إلدماجها 
في املجاالت التعليمية األخرى، 
ويأتي هذا في سياق تنفيذ خطة 
التربي����ة العربية على حقوق 
اإلنس����ان )2009-2014( ومت 
حتقي����ق العديد من اإلجنازات 
خالل سنوات اخلطة، حيث مت 
إصدار كتب بعن����وان »الدليل 
االسترش����ادي للتربي����ة على 
حقوق اإلنسان« وعقد دورات 
تدريبية للقائمن بتدريس املواد 
ومؤلف����ي املناه����ج وفق خطة 
مبرمجة مبع����دل 4 دورات في 
كل سنة من س����نوات اخلطة، 
باإلضافة للمحاضرات والندوات 

املستمرة.
الس����جون  مج����ال  ف����ي  ٭ 
واملؤسس����ات اإلصالحية يتم 
العم����ل مع اللج����ان والهيئات 
ذات الصلة لالطالع على أحدث 
املستجدات في مختلف الساحات 
احمللي����ة واإلقليمية والدولية 
في ذلك مجال حقوق اإلنسان، 
ومن تل����ك اجله����ود: حضور 
االجتماع اخل����اص مبراجعة 
الدنيا  النموذجي����ة  القواع����د 
البرازيل  ملعاملة السجناء في 
في فبراي����ر 2014، التعاون مع 
اللجنة الدولية للصليب األحمر 
واالجتماع مبمثله عند زيارته 
الكوي����ت في ديس����مبر 2013، 
املش����اركة في مؤمت����ر »نحو 
اس����تراتيجية وطنية لتطوير 
املنظومة اإلصالحية« الذي عقد 
في األردن عام 2013، املشاركة في 
دورة »منهج حقوق اإلنسان في 
إدارة السجون« في جنيڤ 2013، 
وخالل السنوات املاضية قامت 
اإلدارة بالعديد من الدورات ذات 

الصلة بحقوق اإلنسان.
٭ كذلك تقوم وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل على املشاركة 
والتوعية في هذا املجال فعلى 
سبيل املثال: تشكيل جلنة مع 
اليونيسيف لدراسة وحتليل 
أوضاع الطفل في الكويت، وعقد 
ورش����تن األولى بالتعاون مع 
منظمة العمل الدولية في شهر 
مارس 2013م، والثانية خاصة 
باالجتار بالبشر بالتعاون مع 
شبكة هجرة العمالة في شهر 

اكتوبر 2013م.
وذكر التقري���ر ان الكويت 
أحرزت تقدما في ملف املقيمن 
بصور غير قانونية من خالل 
صدور مرسوم رقم 2010/467 
اخلاص بإنشاء اجلهاز املركزي 
ملعاجلة أوضاع املقيمن بصورة 
غير قانونية، والذي قام بخطوتن 
أساس���يتن بعد حصر عددهم 
والذي يبلغ )111366( شخصا 
األولى: تقسيمهم الى مجموعات 
هي: املطلوب تعديل أوضاعهم 
الذين ميكن النظر في جتنيسهم 
وفق قانون اجلنسية الكويتي 
رق���م )1959/15( ال���ذي يقترح 
منحهم إقامة قانونية في البالد، 
الثاني���ة فتتعلق  أما اخلطوة 
بتوفير س���بل احلياة الكرمية 
للمقيمن بصورة غير قانونية 
وإدماجهم في املجتمع من خالل 
تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 
)2011/409( بشأن استكمال تقدمي 

اخلدمات واملميزات.

مساعدات الدول النامية

وبن التقرير انه وانطالقا من 
إميان حكومة الكويت الراسخ 
بأهمية ممارستها ملسؤولياتها 
الدولية  وواجباتها اإلنسانية 
لنج����دة ومس����اعدة املنكوبن 
من أبناء الش����عوب املتضررة 
ج����راء األزم����ات والنزاع����ات 
العسكرية وأولئك املتضررين 
نتيجة تعرض دولهم للكوارث 
الطبيعية، فحرصت على تفعيل 
تدخلها السريع واملباشر ملساعدة 
الدول والشعوب املنكوبة عبر 
القنوات الثنائية وعبر اآلليات 

واملنظمات الدولية.
٭ ويأتي على رأس تلك اجلهود 

والطفل والعائلة متاحة للجميع 
مجانا للمواطنن وبأسعار رمزية 
لغيرهم من خالل التأمن الصحي 
والضم����ان الصحي، كما تقوم 
اقسام الصحة الوقائية بدورها 
الوقائي من االمراض املعدية في 
مراكز الرعاية األولية املنتشرة 
في جميع مناطق الكويت، كما 
حت����رص الدولة على التطعيم 
املجاني جلميع أطفال الكويت 
وبكل انواع التطعيم، وقد بلغ 
مع����دل تغطيته 99% في العام 

.2013
اما في مجال رعاية النشء 
التقرير  واألطفال ايضا، فذكر 
ان الدولة ب����دأت بالعمل على 
توفير احلضانات ألطفال األمهات 
العامالت في مستشفيات الدولة 
ومرافقها الرس����مية كحضانة 
مستشفى مبارك الكبير وحضانة 
جامعة الكويت ويجري حاليا 
إنشاء حضانة كبيرة مجهزة في 
منطقة الصباح الطبية خلدمة 
جمي����ع املراك����ز التخصصية 
واملستشفيات في هذه املنطقة 
وتشرف على هذه احلضانات 
وزارة الش����ؤون االجتماعي����ة 
والعمل، كما صدر قانون إنشاء 
الهيئة العامة للغذاء والتغذية 
رقم 112 لسنة 2013 الذي يؤكد 
على سالمة الغذاء وتعزيز تغذية 
املجتمع للوص����ول الى افضل 
صحة وسالمة للبدن والعقل 
والنفس والبيئ����ة واحلد من 
انتشار امراض نقص العناصر 
الغذائية وحماية الصحة العامة 
بالتنسيق مع اجلهات املعنية 
ومراقب����ة تطبي����ق القوان����ن 
واللوائ����ح اخلاص����ة بالغذاء 
والتغذي����ة ومكافح����ة الغش 
التجاري في حدود اختصاصات 
الهيئة، ومن املشاريع اخلاصة 
باألطفال املصابن بالسرطان 
واألمراض املستعصية سواء 
الكويتي����ون او غيره����م بيت 
عبداهلل الذي أنش����ئ عام 2011 
للعناية بالطفل وأسرته في حال 
تعذر شفائه وفي املراحل األخيرة 
من املرض بتوفير الرعاية في 
بيت عبداهلل املجهز بوس����ائل 
الراحة والترفيه واجلو األسري 
حتت إشراف متخصص طبي 
واجتماعي ونفس����ي وبوجود 
فريق لتخفيف األلم عن كامل 

املريض وذويه.

إزالة األلغام

وأكد التقرير انه بعد حترير 
العراقي  الكويت من االحتالل 
الغاشم في أواخر شهر فبراير 
ع����ام 1991، أول����ت احلكوم����ة 
الكويتية اهتماما خاصا بتطهير 
البالد من األلغام، واملتفجرات، 
وإزالة آث����ار املعارك احلربية، 
وقدرت أعداد األلغام التي متت 
إزالته����ا 1.646.514 لغما، منها 
1.078.829 لغما مضادا لألفراد 
بواقع 65.5% من إجمالي عدد 
األلغام، والباقي وقدره 567.685 
لغما مض����ادا للدبابات بواقع 
34.5% م����ن الع����دد اإلجمالي، 
وق����د مت تدمي����ر 95.7% م����ن 
األلغام املضادة لألفراد، %91.4 
من األلغ����ام املضادة للدبابات، 
واليزال هناك كثير من األلغام 
املزروعة نظرا للكثافة العالية 
لأللغام، وكذلك التنوع الكبير 
فيها، علما بأن اجلهود مازالت 
مستمرة بالرغم من الصعوبات 
التي واجهت إزالتها ومنها: قلة 
املعلومات والبيانات املتوافرة 
عن حق����ول األلغ����ام الظواهر 
الطبيعية الس����ائدة واألحوال 
الت����ي أدت إلخفاء  املناخي����ة 
األلغام، مبين����ا التزام الكويت 
بأه����داف معاهدة حظر األلغام 
األرضية ضد األفراد ودعمها لها 
واالتفاقيات األخرى ذات الشأن 
وتقدمي كل ما من ش����أنه رفع 
املعاناة التي تس����ببها حوادث 
األلغام سواء داخل الكويت أو 
دول العالم كافة، حيث نظمت 
وزارة اخلارجي����ة واجله����ات 
املعنية باالشتراك مع الصليب 
األحمر في 11 و12 يونيو 2007 في 
مدينة الكويت ندوة عن اخلسائر 
التي تسببها األلغام  البشرية 
األرضية املضادة لألش����خاص 
وبقايا املتفجرات من احلروب 
للدول أعضاء مجلس التعاون 
اخلليج����ي، باإلضافة للجهود 
األخرى مثل: إعطاء محاضرات 
عن أخطار األلغام في اجلامعات 
العامة،  والكليات وامل����دارس 
حتضير منش����ورات للتوعية 
ويتم توزيعها في املدارس برامج 
للتوعية من خالل اإلعالم املرئي 
وإقامة املعارض، كذلك توجد 
برامج للناجن من األلغام في 
الكويت، بحيث يتلقون معاملة 
مماثلة لذوي اإلعاقة اآلخرين في 
الدولة ونظام الصحة الكويتي 
هو من أفضل نظم الصحة في 
املنطقة ويقدم خدماته مجانا أو 

2013 اي مبعدل 10 مالين دينار 
شهريا او 330 ألف دينار يوميا، 
وعليه انخفض عدد املدمنن في 
2012 بنسبة تفوق 50% منهم 
مقارنة بعدد املدمنن املرصود 
خالل العام 2011 فيما تراجع عدد 
املدمنن حتى اغسطس 2013 اي 
بنسبة تراجع تبلغ 74%، مشيرا 
الى ان االحصائيات الصادرة عن 
مركز الكويت للصحة النفسية 
توضح انخفاضا ملحوظا في 
عدد املدمنن، س����واء احملالون 
العام����ة حلاالت  النيابة  م����ن 
الن����زالء ومراجعو  االدمان او 
مركز عالج االدمان او الدخول 
االي����داع  الطوع����ي ودخ����ول 
واملتابعات بالعيادة اخلارجية 
واللجان الطبية وبرامج العيادة 
اخلارجية، حيث بلغ اجمالي عدد 
املدمن����ن 17491 فردا في العام 
2011، بينما انخفض هذا العدد 
بنسبة 57.75% عام 2012، حيث 
بلغ 7390 فردا، واس����تمر هذا 
االنخفاض ف����ي اعداد املدمنن 
مع نهاية اغسطس 2013 حتى 
بلغ نسبة 74% مبجموع 4546 
ف����ردا، وهو تأكيد على فاعلية 
العالج، بدليل انخفاض اعداد 
املضبوطن والذين متت رعايتهم 
وقائيا بالعالج مبركز الكويت 
للصح����ة النفس����ية، الفتا الى 
انه مت وضع اخلط الس����اخن 
الذي يستخدم في   94928282
ش����كاوى االدمان واالبالغ من 
األهل او من جهة العمل، فيتم 
االب����الغ للنيابة العامة إلحالة 
املدمن للعالج في املركز خارج 
إطار املساءلة القانونية واألمنية 
من دون تسجيل اي سابقة في 
سجله، كما تساهم مراكز الرعاية 
الصحية األولية في الكش����ف 
الطبي ورصد وإرشاد وتوعية 
املراجعن حول مخاطر املخدرات 

والوقاية منها.

الصحة

وذكر التقرير حرص الكويت 
على توفي����ر الرعاية الصحية 
ع����ن طري����ق مراك����ز الرعاية 
الصحي����ة االولية )100 مركز( 
واملستش����فيات العام����ة )6( 
واملراكز الطبية املتخصصة )36( 
وعيادات امراض السكر، والتي 
وصل عددها مؤخرا ل� 73 عيادة 
سكر باالضافة الى مركز دسمان 
ألبحاث الس����كري، حيث توفر 
املظلة الصحية العدالة واملساواة 
بن جميع األفراد، الى جانب ما 
يوفره القط����اع الطبي األهلي، 
مبينا أن هذه اخلدمات الصحية 
احلكومية تقدم مجانا للمواطنن 
وبأس����عار رمزي����ة للمقيمن، 
موضحا ان األولوية الصحية 
بالكويت تعطى لألطفال وذوي 
االحتياجات اخلاصة واملسنن، 
على سبيل املثال القرار الوزاري 
رق����م 2012/37 الذي كفل لذوي 
االعاقة أولوي����ة الدخول على 
األطباء والصيادلة واألولوية 
ملن لديه اعاقة والدية حركية 
شديدة في احلصول على الغرف 
اخلاصة بأجنحة املستشفيات 
العامة والتخصصية، مشيرا 
الى انه مت إنشاء إدارة الصحة 
املدرسية )والتي مت استحداثها 
بالقرار الوزاري رقم 172 لسنة 
2012( وتطوي����ر العم����ل فيها 
لالشراف على العيادات املدرسية 
املتطورة التي ادخلت الى املدارس 
والتي متثل خطا اول في التوعية 
الصحية العامة في شتى املجاالت 
كصحة األسنان والغذاء والوقاية 
من األم����راض والوبئة، بحيث 
تكون حلقة وصل بينها وبن 
مراكز الرعاية األولية، الفتا الى 
ان هناك توجها للدولة لتنفيذ 
امللف االلكتروني الصحي لطلبة 
املدارس باالضاف����ة الى الربط 
اإلداري االلكتروني، كذلك تقوم 
الكويت بتقدمي خدمات عيادات 
األمومة والطفولة وطب العائلة 
والصحة العامة وتعزيز الصحة، 
علما بأن خدماتها لألم احلامل 

وثائق سفرهم عن طريق الدعوى 
املس����تعجلة بدال من إجراءات 
الدعاوى األخرى واتخذت مثل 
هذا اإلجراء بالنسبة ل� 496 من 
العمالة الفلبينية و91 من العمالة 
املنزلية االندونيسية و74 من 
العمالة املنزلية النيبالية و667 
من العمالة املنزلية السريالنكية 
ليصبح املجم����وع 1328 حالة 
حتى تاريخ اعداد الكشف الذي 
احتوى ه����ذه االحصائيات في 

.2012/4/24
اما فيما يتعلق بالتوصية 
بسن وإنفاذ التشريعات حلماية 
املغترب����ن الس����يما العمال����ة 
املنزلية، فلفت التقرير الى ان 
حماية املغتربن والعمالة كفلها 
الدس����تور الكويتي والقوانن 
األخرى، على سبيل املثال: نصت 
املادة 24 مكرر أ من املرس����وم 
األمي����ري رقم 59/17 بش����أن 
إقام����ة األجانب نصت  قانون 
على »توقي����ع عقوبة احلبس 
مدة ال تزيد على ثالث سنوات 
وغرامة ال تتجاوز 3 آالف دينار 
او بإحدى هاتن العقوبتن على 
كل من سهل ألجنبي احلصول 
على تصريح زي����ارة او اقامة 
بالبالد لقاء حصوله على مال 
او منفعة او قبوله وعدا بذلك«، 
ومن هنا كانت مصادقة الكويت 
اتفاقي����ة األمم املتحدة  عل����ى 
ملكافحة اجلرمية املنظمة عبر 
احلدود الوطنية والبروتوكولن 
املكملن لها واملتعلقن مبكافحة 
االجتار باألشخاص وخصوصا 
النساء واألطفال ومكافحة تهريب 
املهاجرين امر منطقي ويتفق مع 
األسس التي بني عليها النظام 

القانوني الكويتي.

المخدرات والمؤثرات العقلية

التقري����ر على أن  وش����دد 
الكويت تق����وم بجهود كبيرة 
في مواجهة مش����كلة املخدرات 
قانون����ي  االول  باجتاه����ن، 
يتضمن عقوبات وتشريعات 
رادعة للمتاجرين بها، باالضافة 
لالتفاقيات اخلاصة مبكافحة 
الدول  املخ����درات مع بع����ض 
منها: بلغاريا وتركيا واململكة 
املتح����دة وايرلندا الش����مالية 
واألردن وغيرها، والثاني تربوي 
توجيهي وإرشادي وعالجي عن 
طريق تعاون الوزارات وبعض 
مؤسسات املجتمع املدني، مبينا 
ان����ه في املج����ال التربوي تتم 
االشارة الى اخطار املخدرات في 
املناهج الدراسية بشكل واضح 
وصري����ح باالضافة للحمالت 
والزيارات والكتيبات بالتعاون 
م����ع وزارة الداخلية والصحة 
واألوق����اف وغيرها، كما تقوم 
الرقابة على  الدولة بتعزي����ز 
املواد الصيدالنية ذات التأثير 
النفس����ي والعقلي مع تشديد 
العقوبة على االجتار بها، وهذا 
يتم وفق القانون رقم 1987/48 
بشأن مكافحة املؤثرات العقلية 
وتنظيم استعمالها واالجتار بها. 
وفي السياق ذاته، تقوم االدارة 
العامة ملكافحة املخدرات التابعة 
لوزارة الداخلية بالتعاون مع 
وزارة الصحة بإع����داد قائمة 
بأنواع املواد الصيدالنية ذات 
التأثير النفسي والعقلي التي 
يساء اس����تخدامها، باالضافة 
إلنش����اء مراكز عالج وتأهيل 
التأهيلي  مثل املركز العالجي 
العام 2002  الذي أنش����ئ منذ 
وإدارة الرعاية الالحقة منذ العام 
2008، وق����د بلغ عدد مجتازي 
تلك البرامج التأهيلية حتى عام 
2013 نح����و 1075 حالة، حيث 
مت تدريبهم ومنحهم شهادات 
حرفية متخصصة توازي جميع 

املراحل الدراسية.
وكشف ان الكويت وضعت 
ميزاني����ات كبي����رة ملكافح����ة 
املخ����درات ومعاجلة املدمنن، 
حيث مت صرف 120 مليونا و500 
ألف دين����ار في جهود مكافحة 
املخدرات واخلم����ور في العام 

بصفة دوري����ة، ونتيجة لذلك 
مت حترير الكثير من املخالفات 
لبعض املكاتب املرخص لها حيث 
كان عددها 1236 مكتبا ونتيجة 
ال����وزارة لعمل هذه  ملتابع����ة 
املكاتب، فقد مت إلغاء الترخيص 
القرار  ل� 866 مكتبا ملخالفتها 
الوزاري، واصبح اآلن اجمالي 
عدد املكاتب التي تزاول النشاط 
370 مكتبا، كما تس����تقبل هذه 
االدارة شكاوى العمالة املنزلية 
ضد اصح����اب العمل مثل عدم 
دفع الرواتب واالس����اءة اليهم 
وتقوم بالتحقيق فيها واتخاذ 
االج����راءات الالزمة والتي من 
شأنها ضمان مستحقات العامل 
ورد اعتباره، وقد مت تخصيص 
ش����عبة الس����تقبال ش����كاوى 
السفارات وحل مشاكلهم بالطرق 
الودية، واذا تعذر حل املشكلة 
الس����فارة والعامل  يطلب من 
رفع قضية مدنية امام احملاكم 
الكويتية، تخصيص مقر إليواء 
العمالة الوافدة وخصوصا عمال 
املنازل الذين يكون بينهم وبن 
العمل شكوى، وذلك  اصحاب 
الس����تضافتهم في ه����ذا املقر، 
حيث تش����رف وزارة الداخلية 
)ادارة العمال����ة املنزلية( على 
هذا املق����ر بالتعاون مع وزارة 
الشؤون، وقد بدأ العمل فعال بهذا 
املركز الذي يضم خدمات تتعلق 
بالصحة والتحقيق، ويحتوي 
على مجموعة خدمات )رعاية 
صحية وحتقيقات وباحثون 
وباحثات اجتماعيات ومكاتب 
لبعض السفارات( وجتهيزه بكل 
متطلبات مركز اإليواء من غرف 
معيشة ومطاعم واستراحات 
وتزويده بعيادة طبية وعيادة 

لالسترشاد النفسي.
 3 احلرص على صحة بالغات 
التغيب املقدمة ضد العمالة بعد 
ورود عدد من الشكاوى والتأكد 
من عدم كيدية هذه البالغات، 
كما حترص على التأكيد على 
تسلم العامل كل حقوقه املالية 

قبل سفره الى بالده.
ونبه التقرير الى انه فيما 
يتعلق بإجبار العامل على اإلبقاء 
على عمله ملدة ثالث سنوات، 
فإن ذلك ال ينطبق على العمالة 
املنزلية، فقد استثنت املادة 5 
من قانون العم����ل االهلي رقم 
2010/6 م����ن تطبي����ق أحكامه 
فئة العمالة املنزلية، وقد نظم 
عملهم املرس����وم بقانون رقم 
92/40 والذي لم يحدد للعامل 
املنزلي مدة معينة للعمل لدى 
رب العمل، حيث ميكن للعامل 
إبداء رغبته في عدم البقاء لدى 
صاحب العمل مع امكانية تغيير 

مقر عمله في أي وقت.
اما فيما يتعلق بترك جوازات 
السفر بحوزة العمال أنفسهم، 
فب����ن التقري����ر ان املادة 8 من 
املرسوم بقانون رقم 1959/17 
أكدت أنه »على االجانب خالل 
اقامته����م ان يقدموا متى  مدة 
طلب منهم ذلك جواز السفر او 
الوثيقة التي تقوم مقامه«، ما 
يعني ان جواز السفر هو ملك 
صاحبه وال يج����وز حجزه او 
مصادرته من قبل الغير، كذلك 
تضمن عقود العمل سواء ثنائية 
ثالثية االط����راف بندا يقضي 
بأن جواز س����فر العامل وثيقة 
شخصية ويحق له االحتفاظ 
بها مبعرفته، وقد صدرت في 
هذا الش����أن عدة اح����كام منها 
حكم محكمة االستئناف العليا 
دائرة التمييز الصادر بجلسة 
1989/11/27 في الطعنن رقمي 
16 و18 لسنة 1989، حيث قضى 
بتعويض عام����ل مببلغ 1000 
دينار عن احتجاز جواز سفره 
والطعن بالتمييز رقم 2003/127 
الدائرة املدنية األولى جلس����ة 
2003/12/22، والطعن بالتمييز 
رقم 2004/146 الدائرة العمالية 
الثانية جلسة 2004/12/19، وقد 
أي����دت االحكام ذاته����ا امكانية 
سرعة وصول هؤالء العمال الى 

على ان كل ما تضمنه القانون 
من حقوق ح����د أدنى ال يجوز 
املساس بها او النزول عنها وإمنا 
يجوز اضافة مميزات اخرى، عدا 
حق العامل باالجازات بأنواعها 
كافة ومكاف����آت نهاية اخلدمة 
والتعويض عن االصابات، في 
املادة 25 خصت املرأة العاملة 
بساعات الرضاعة اثناء العمل 
وإلزام صاحب العمل بإنش����اء 
دور حضان����ات لألطفال دون 
العمل،  الرابعة في مراكز  سن 
وفرت املادة 37 ضمانات قانونية 
للعامل في حالة التحقيق معه 
اليه من مخالفات،  فيما نسب 
املادة 44 ألزمت صاحب العمل 
مبنح العامل فترة انذار كافية 
عند إنهاء عقد العمل، املادة 45 
حظرت انهاء عقد العمل اثناء 
متتع العامل بأي من اجازاته، 
املادة 61 ألزمت صاحب العمل 
بدفع اجور العامل اثناء تعطيل 
عمل املنشأة كليا او جزئيا ألي 
سبب ال دخل للعمال فيه، في 
امل����واد من 80 حت����ى 90 نظم 
القانون إجراءات األمن والسالمة 

والصحة املهنية والتعويض.
وكذل����ك ضمن����ت الكويت 
وسائل احلماية للعمال سواء 
كان ذلك فيم����ا تضمنته مواد 
قانون العمل 2010/6 او بوجود 
الذي أنشأته  الس����اخن  اخلط 
وزارة الش����ؤون االجتماعي����ة 
والعمل مبوجب القرار 173 لسنة 
2008 والذي مت حتديثه مبوجب 
القرار رقم 103 لسنة 2012، احدى 
وسائل احلماية للعامل، مبوجبه 
ميكن ل����ه ان يتقدم بش����كواه 
بصورة آلية حول ما يتعرض 
له من انتهاكات من قبل اصحاب 
األعمال وما قد يعتبر من قبيل 
االجت����ار بالبش����ر، حيث تتم 
إحالة هذه الشكاوى الى جهات 
االختصاص بالوزارة وعلى وجه 
اخلصوص ادارة تفتيش العمل 
التي تتمتع بضبطية قضائية 
وفقا للم����ادة 133 من القانون 
رقم 6 لسنة 2010، ومن خالل 
موظفيها املوزعن على جميع 
الكويت يتم ضبط  محافظات 
املخالف����ة وإحالتها الى جهات 

االختصاص القضائي.

ثانيًا: العمالة المنزلية:

التقرير املرس����وم  واعتبر 
بقانون رقم 40 لسنة 1992 في 
ش����أن تنظيم مكاتب تشغيل 
اخل����دم اخلصوصي����ن ومن 
في حكمهم وال����ذي يهدف الى 
منع استغاللهم واحلفاظ على 
حقوقهم، هو م����ن ينظم عمل 
العمالة غير اخلاضعة لقانون 
العمل كاخل����دم اخلصوصين 
وسائقي السيارات واملزارعن 
اخلصوصين وال����ذي مت في 
ضوئه اع����داد عقد عمل ثالثي 
االط����راف بن صاح����ب العمل 
والعامل ومكتب االس����تقدام، 
حيث ضم العقد حقوق العامل 
والتي منها حتديد ساعات العمل 
8 ساعات، االجازة االسبوعية، 
عدم تشغيله لطرف ثالث، توفير 
املسكن واملأكل وامللبس، عدم 
تشغيله في كل ما ميس كرامته، 
االحتفاظ بجواز السفر، وفي 
حالة الوفاة يتم نقل اجلثمان 
على نفقة صاحب العمل، وتوفير 

تذكرة السفر عند العودة.
ان����ه تأكيدا  التقرير  وذكر 
لتوفير احلماي����ة للعامل فقد 
صدر القرار الوزاري 2010/2282، 
ومت إدخال العديد من التعديالت 
على القرار 1992/617 حيث مت 
التوسع في الضمانات واحلماية 
من االستغالل ومكافحة االجتار 
بالعمال، وذلك عن طريق وضع 
الشروط القانونية على تراخيص 
مكاتب اخلدم اخلصوصين ومن 
في حكمهم والتي منها: أال يكون 
طال����ب الترخيص من موظفي 
الدولة او املؤسسات والهيئات 
العامة التابعة لها، يقدم طالب 
الترخي����ص ضمانا ماليا قدره 
20.000 دينار ملصلحة وزارة 
الداخلية ويظل ساري املفعول 
طول مدة النش����اط وملدة سنة 
تالية، ال يجوز نقل الترخيص او 
توكيل الغير إلدارة هذا النشاط 

وينتهي بوفاة الصادر له.
انه فيما يتعلق  الى  ولفت 
بالتحقيق في حاالت إس����اءة 
العامل����ن في اخلدمة  معاملة 
املنزلي����ة ومقاضاة مرتكبيها، 
الكوي����ت ممثل����ة  حت����رص 
الداخلي����ة على اتخاذ  بوزارة 
كل اإلجراءات التي من ش����أنها 
حتقيق الضمانات الالزمة وكل 
احلقوق الواجب تقدميها للعمالة 
املنزلية حماية لهذه الفئة من 
االستغالل، والتي منها: إنشاء 
ادارة العمالة املنزلية التي اسند 
لها وفقا الختصاصاتها التفتيش 
على مكاتب اس����تقدام العمالة 

املرأة الكويتية تستحوذ على حصة كبيرة من سوق العمل

مشروع إنشاء 
»ديوان حقوق 

اإلنسان« لتلقي 
الشكاوى حول 

االنتهاكات ومتابعة 
تطبيق االتفاقيات 

الدولية

مشروع خاص 
بإنشاء محكمة 

لألسرة ملعاجلة 
ما أسفر في الواقع 

العملي عن عدم 
مالءمة نظر قضايا 
األحوال الشخصية 

مع غيرها 
من القضايا األخرى 

في مكان واحد 
بدور العدالة

قانون العمل 
في القطاع األهلي 

قدم الضمانات 
واحلماية الكافية 
للعمال األجانب 

في الكويت.. 
وتنظيم مكاتب 
تشغيل اخلدم 

اخلصوصيني ومن 
في حكمهم يهدف 
إلى منع استغاللهم 

واحلفاظ على 
حقوقهم

إنشاء إدارة العمالة 
املنزلية للتفتيش 

..على مكاتب 
استقدام العمالة 

بصفة دورية 
واستقبال شكاوى 

العمالة ضد أصحاب 
العمل والتحقيق 

فيها واتخاذ 
اإلجراءات الالزمة 

لضمان مستحقات 
العمال
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تتقدم ب�سادق �لعز�ء و�ملو��ساة �إىل

آل احلوطي الگـرام
لـــوفـاة �ملغفـور لها باإذن �هلل تعاىل

حياة خير الدين املصري
�أرملة �إبر�هيم عبد�للطيف �حلوطي

تغمد �هلل �لفقيدة بو��سع رحمته و�أ�سكنها ف�سيح جناته

و�ألهم �آلها وذويها �ل�سرب و�ل�سلو�ن

الكويت حتتفل باليوم الدولي للقضاء على الفقر

..وتؤكد التزامها بتعزيز األمن الغذائي بالعالم

»السكنية«: إيقاف استقبال طلبات التخصيص 
على مشروع منطقة الصباحية

يحتفل العالم اليوم باليوم الدولي للقضاء 
على الفقر الذي حددته اجلمعية العامة لألمم 
املتحدة في 17 من أكتوبر من كل عام مبوجب 
قراره���ا »47/196« وحملت األمم املتحدة لهذا 
العام عنوان عريضا لهذا اليوم وهو »ال تتخلوا 
عن احد.. فكروا وقرروا واعملوا معا للقضاء 

على الفقر املدقع«. 

وتشارك الكويت في هذا االحتفال في ظل 
تواصل اجلهود واملبادرات الكويتية للقضاء 
على الفقر حول العالم، تزامنا مع تكرمي صاحب 
الس���مو األمير الشيخ صباح األحمد من األمم 
املتحدة بتس���ميته »قائدا للعمل اإلنس���اني« 
وإطالق مسمى »مركز العمل اإلنساني« على 

الكويت.

روما � كونا: أكد املندوب الدائم لدى منظمة 
األغذية والزراعة لألمم املتحدة )فاو( م.يوسف 
جحيل أمس التزام الكويت واسهامها الفعال 
في تعزيز ودعم األم���ن الغذائي بالعالم عبر 

التنمية املستدامة. 
 وق���ال جحيل في كلمة ألقاها أمام الدورة 
ال� 41 للجنة األمن الغذائي العاملي التي تعقد 
بالتزامن مع احتفاالت »يوم األغذية العاملي« 
الس���نوي حتت شعار »إشباع العالم ورعاية 
الكوكب« أن الكويت حتت قيادة صاحب السمو 

األمير الشيخ صباح األحمد تولي اهتماما كبيرا 
بقضاي���ا األمن الغذائ���ي والتغذية في العالم 

وبسبل وسياسات تعزيزها. 
 وأضاف أن اهتمام الكويت والتزامها الراسخ 
بهذه التحديات الدولية جتسدهما إسهاماتها 
امللموسة الواسعة واملتعددة مثل الدعم الذي 
يقدمه الصندوق الكويتي للتنمية في مختلف 
قارات العالم السيما في البلدان النامية عبر 
تنفيذ مش���روعات ناجحة تعمل على تعزيز 

األمن الغذائي املستدام فيها.

أعلنت املؤسس���ة العامة للرعاية السكنية 
ايقاف تس���لم طلبات التخصيص على قسائم 
مشروع منطقة الصباحية وذلك ألصحاب طلبات 
السكن لغاية 1991/11/30 وما قبل وانه لن يتم 
تسلم أي طلبات للتخصيص على هذه املنطقة 
بعد تاريخ اليوم )أمس(.  وقالت املؤسسة في 

بيان صحافي أمس إنها تستقبل املواطنني في 
صالة اخلدمة اإلس���كانية مبقرها الرئيسي في 
جنوب السرة خالل الفترة املسائية من الساعة 
الثانية ظهرا وحتى الساعة السابعة مساء حرصا 
على إجناز معامالت املواطنني دون التأثير على 

اوقات عملهم الرسمية.

ودع���ت إل���ى األخذ بعني 
املناخ  االعتبار قضايا تغير 
وحقوق اإلنسان واحلريات 
والطاقة واحلوكمة واألقليات 
واملعرف���ة  واملهاجري���ن 
والتكنولوجيا وكبح الفساد 
وفق رؤي���ة مس���تدامة من 
خالل تفعي���ل دور منظمات 

املدن���ي والقطاع  املجتم���ع 
اخلاص واملؤسسات البحثية 

واألكادميية.

أكد دعم الكويت لتعزيز التعاون في التنمية

الشراح: تطوير نظم اإلحصاءات خللق
مؤشرات فعالة ترصد تقدم األهداف اإلمنائية

� كونا: أكدت  نيوي���ورك 
الكويت حرصها على تنفيذ 
ودعم خطط وضع إطار إمنائي 
جديد يعقب األهداف اإلمنائية 
لأللفية بعد عام 2015 بهدف 
خلق ش���راكة عاملية جديدة 
تعزز التعاون بني األمم املتحدة 
وجميع الشركاء املعنيني في 

التنمية. 
جاء ذلك في كلمة الكويت 
أم���ام اللجنة االقتصادية في 
الدورة ال� 69 للجمعية العامة 
لألمم املتحدة ألقاها السكرتير 
الثالث بالوفد الدائم لدى األمم 

املتحدة عبداهلل الشراح. 
واقترحت الكويت التركيز 
على تطوير نظم اإلحصاءات 
الوطنية وأدوات جمع وإتاحة 
البيان���ات واملعلومات خللق 
مؤش���رات وأجه���زة قياس 
وطنية ملموسة وفعالة لرصد 
وتقييم التقدم احملرز لألهداف 

عبداهلل الشراح اإلمنائية. 

املديرة التنفيذية للجمعية أكدت أن 40% من املصابني باضطراب االنتباه يعانون صعوبة في بالتعلم

العميري لـ »األنباء«: »كالد« تكرم املعلمني املتميزين 20 اجلاري 
وال توجد إحصائية بأعداد الطلبة الذين يعانون من صعوبات التعلم

معرفي: إدخال التكنولوجيا في تعليم املكفوفني
 يساعد على االرتقاء مبهاراتهم وتلبية احتياجاتهم الضرورية

الع����ام  املدي����ر  أك����د 
للمرك����ز اإلقليمي لتطوير 
البرمجيات التعليمية د.نادر 
معرف����ي ان إدخال التطور 
التكنولوجي ف����ي تعليم 
املكفوفني ومتابعتهم يعزز 
من قدراتهم على املشاركة 
والعمل وتلبية احتياجاتهم 

الضرورية.
وقال معرفي في تصريح 
صحاف����ي اول من امس ان 
االهتمام بالتعليم بات من 
األساسيات املعتمد عليها 
في تقدمي اخلدمات املتنوعة 
لألشخاص املكفوفني ويعد 

تطويره ضروريا خلدمتهم 
وجعلهم أكث����ر قدرة على 

االندماج في مجتمعاتهم.
املرك����ز  ان  وأض����اف 
من منطل����ق حرصه على 
رعاية املكفوفني وحتقيقا 
لرؤيت����ه وأهدافه اخلاصة 
بتكنولوجي����ا املعلومات 
واالتصاالت شارك في افتتاح 
التدريبية حول  ال����دورة 
»استخدام اآليباد في تعليم 
املكفوفني« التي عقدت قبل 
يومني في مملكة البحرين 
بالتعاون مع منظمة السالم 
الدولي والتنمية، موضحا 

الدورة ساهمت بشكل  ان 
فاع����ل في تق����دمي خدمات 
متنوعة وحلول متطورة 
خاصة بالتعليم اإللكتروني 
للمكفوفني والتي من شأنها 
ان تساهم في دمج هذه الفئة 
كأعضاء فاعلني في املجتمع 
الى حتقيق تعليم  إضافة 
نوعي ومتميز لفئة املكفوفني 
في استخدام التكنولوجيا 
التي باتت جزءا ال يتجزأ من 

احلياة العملية للجميع.
ال����دورة  ب����أن  وأف����اد 
تناول����ت  التدريبي����ة 
محاور األنظمة والبرامج 

والتجهيزات التكنولوجية 
الفئ����ة  له����ذه  الداعم����ة 
والتعل����م اإللكتروني في 
تطوير اخلدمات التربوية 
والتأهيلية  والتدريبي����ة 
واحلياتية عبر اس����تخدام 
»اآليباد«. ولفت الى أهمية 
هذه ال����دورات في تدريب 
املكفوفني واالرتقاء مبهاراتهم 
وتش����جيعهم على املضي 
اليومية،  قدما في حياتهم 
أبرز وسائل  مس����تخدمني 
العاملي����ة،  التكنولوجي����ا 
الفتا الى ان مواصلة تقدمي 
الدورات يساهم  مثل هذه 

في تطوير دور هذه الفئة 
باملجتمع وجعلهم عناصر 
فاعل����ة ومتمي����زة كونهم 
ميتلكون مه����ارات مميزة 

وابداعية.
وذكر أن الدورة شهدت 
توزيع أجهزة »آيباد« على 
املتدربني كمنح����ة مقدمة 
الدولي  من منظمة السالم 
والتنمية واملركز اإلقليمي 
البرمجي����ات  لتطوي����ر 
التعليمية، سعيا لتحقيق 
أهدافهم املعني����ة بتنمية 
املوارد البش����رية ونهضة 

املجتمع.

هنا نرى ان ه���ؤالء االطفال 
قدراتهم طبيعية واحيانا أعلى 
من الطبيعية ولكن سبب تدني 
حتصيلهم الدراسي هو أنهم 
يعملون ويتعلمون ويفكرون 
بط���رق مختلفة عن نظرائهم 
اآلخرين رغ���م أنهم مبدعني 
وفنانني وخرج بني صفوفهم 
كثي���ر من العلم���اء الذين لم 
يكمل بعضهم دراس���تهم في 

املدارس.

هل هناك امثلة 
ألشخاص معروفني 

ولديهم هذه الصعوبات 
او االضطرابات؟

٭ في الغرب هناك مشاهير من 
علماء وسياسيني وفنانني مثل 
اينشتاين وتوماس اديسون 
وونستون تشرش���ل وتوم 
كروز وغيره���م، ونتمنى ان 
جند شخص من املشاهير في 
الوطن العربي يكون مستعد الن 
تكون لديه اجلرأة الن يقول ان 
لديه صعوبات تعلم وبالرغم 
من ذلك متكن من النجاح في 
مجال عمله، وعندها سنطلب 
من���ه ان ينضم الى جمعيتنا 
ويكون املتحدث باسم هؤالء 

الطلبة.

كم عدد الطلبة الذين 
لديهم صعوبات تعلم 

في الكويت؟
٭ ال توجد احصائية خاصة 
بأعداد الطلب���ة الذين لديهم 
صعوبات تعلم في الكويت، 
ولك���ن يوج���د في م���دارس 
الكويت حوالي 600 ألف طالب، 
وإذا اخذن���ا ادنى نس���بة في 
االحصائيات العاملية وهي %5 
يكون عدد الطلبة من هذه الفئة 
30 أل���ف طالب، والن الطالب 
ليس هو الش���خص الوحيد 
الذي تتأثر حياته سلبا بهذه 
الصعوبات فعلينا ضرب الرقم 
بعدد افراد األسر، في ظل عدم 
وجود احصائية دقيقة عن عدد 
هؤالء الطلبة وتوزيعهم في 
املدارس وعدم رغبة الكثير من 
االسر باالعتراف بأن ابناءهم 
لديه���م صعوبات تعلم يبقى 
التقييم للواقع ناقص وغير 

دقيق.

ما الذي مينع االسر 
من االفصاح عن وجود 

صعوبات تعلم عند 
ابنائهم؟

٭ صعوبات التعلم هي »اعاقة 
تعليمية« وكلمة »اعاقة« لها اثر 
ثقيل على الناس وخصوصا 
عندما يتعل���ق االمر باألبناء، 
فعدم االفصاح عن الواقع وطلب 
املساعدة يؤدي الى املزيد من 

تدني التحصيل الدراسي عند 
الطلبة وازدياد حدة مشاكلهم 
النفسية واالجتماعية والتي 

تنعكس على االسر ككل.

كيف تقوم »كالد« 
بخدمة هؤالء الطلبة؟

٭ عن طري���ق القيام بخدمة 
الطالب وعمل برامج وأنشطة له 
وألسرته ومدرسته بطرق عدة 
كإعداد حمالت توعوية للمجتمع 
وتنظيم ال���دورات التدريبية 
ألولياء االم���ور حول كيفية 
التعامل مع أبنائهم واإلجابة 
عن استفساراتهم وإرشادهم 
إلى مراكز التشخيص واملدارس 
واملعاهد واجلامعات وتنظيم 
ورش ومحاضرات للمعلمني 
واالخصائي���ني االجتماعيني 
والنفس���ني العاملني في هذا 
املجال وتنظيم نشاطات طالبية 
كمس���رح املواهب واملخيمات 
داخل الكويت وخارجها لطلبة 
صعوبات التعل���م الذين قد 
يكونوا مهمشني في مدارسهم 
وال مينحون الفرص الكافية 

إلظهار قدراتهم ومواهبهم. 

هل هناك جهات تدعم 
اجلمعية؟

٭ الراعي االول للجمعية هي 
مبرة مشاريع الكويت التابعة 
لش���ركة املش���اريع القابضة 
»كيبكو«، كما يقوم املجلس 
االعلى للتخطي���ط والتنمية 
بدعم اجلمعية من خالل برنامج 
االستعانة بخبير، وقدم بنك 
الكويت الوطني دعمه لنا من 
خالل رعايته الرسمية حلملة 
»الوطني مسؤول للشباب.. 
معاكم السنة وكل سنة« لتغطية 
كل مشاريعنا الشبابية، وتقوم 
شركة زين لالتصاالت برعاية 
االحتفال اخلاص بجائزة املعلم 
املتميز والذي سيقام 20 من 

أكتوبر احلالي.

ما الهدف من جائزة 
»كالد« للمعلم املتميز؟

٭ بناء على حقيقة ان الطلبة 
ذوي صعوبات التعلم قادرون 
على النجاح عندما يتم تعليمهم 
اس���اليب تدريس خاصة بهم 
وتقديرا للمعلمني املتخصصني 
واملخلصني رأينا ان ننشئ هذه 
اجلائزة والتي ستعطى سنويا 
لثالثة معملني في مجال تدريس 
الطلبة ذوي صعوبات التعلم 
واضطراب تش���تت االنتباه 
وفرط النشاط، وتهدف اجلائزة  
الى تشجيع املعلمني على العمل 
عل���ى تطوير ذاتهم مهنيا في 
مجال ميس اعدادا كبيرة من 
الطلبة وعلى مختلف نواحي 

حياتهم.

اللغوية »التعبير اللغوي وفهم 
املسموع« واملهارات االكادميية 
»القراءة والكتابة والرياضيات« 
وامله���ارات االجتماعي���ة، اما 
اضط���راب تش���تت االنتباه 
وفرط النشاط فهو اضطراب 
عصبي تط���وري وهو ثالث 
انواع يكون لدى الطفل فرط 
نش���اط واندفاعية او يكون 
لديه تشتت انتباه »بدون فرط 
نشاط« والنوع املختلط حيث 
يكون لدى الطفل فرط نشاط 

واندفاعية وتشتت انتباه. 

ما العالقة بني صعوبات 
التعلم واضطراب 
وتشتت االنتباه؟

٭ بحسب اإلحصائيات العاملية 
فإن 40% ممن يعانون من هذا 
االضطراب لديهم صعوبة تعلم 
واحدة او اكث���ر وخصوصا 
صعوب���ة الق���راءة والكتابة، 
و20% مم���ن لديهم صعوبات 

تعلم لديهم هذا االضطراب. 

ما ابرز اوجه التشابه 
بينهما؟

٭ التدني في مستوى التحصيل 
الدراسي وضعف في املهارات 
السلوكية واآلثار السلبية على 

الطالب وثقته بنفسه.

ما الفرق بني الطلبة 
الذين تهتم بهم »كالد« 

والطالب اآلخرين ممن 
ال يحبون الدراسة او 

يجدونها صعبة؟
٭ اول فحص يجرى ملن يشتبه 
في اصابتهم بصعوبات التعلم 
هو فحص معدل الذكاء، فإذا 
سجل معدل في منحنى التوزيع 
الطبيعي لل���ذكاء من 85 وما 
فوق »ذكاء متوس���ط او فوق 
املتوسط او عالي« يعتبر من 
هذه الفئة، اما اذا سجل معدل 
من 70 الى 85 فيكون من فئة 
بطيئي التعلم ودون ذلك يكون 
من فئة التخلف العقلي، ومن 

حوار: بشرى شعبان

كش���فت املدي���رة التنفيذية 
للجمعية الكويتية الختالفات 
التعلم )كالد( نورية العميري، 
عن تنظي���م اجلمعية للحفل 
االول جلائزة »كالد« للمعلم 
املتمي���ز 20 اكتوب���ر اجلاري 
حتت رعاية صاحب الس���مو 
األمير الشيخ صباح األحمد، 
موضحة ان اجلمعية تعمل على 
مساعدة الطالب الذين يعانون 
من صعوبات التعلم، مبينة 
انه ال يوجد احصائيات دقيقة 
بعد حلاالت هؤالء الطلبة في 

الكويت.
واس���تعرضت العميري في 
حوارها ل� »األنباء« انش���طة 
اجلمعي���ة والبرام���ج الت���ي 
تقدمها للطلبة باإلضافة الى 
اوجه االختالف بني صعوبات 
التعل���م واإلفراط في احلركة 
وغيرها من األمور وفيما يلي 

التفاصيل: 

ما اجلمعية الكويتية 
الختالفات التعلم 

»كالد«، وملاذا انشئت؟
٭ اجلمعية الكويتية الختالفات 
التعلم »كالد« هي جمعية نفع 
عام تعمل من أجل مس���اعدة 
صعوب���ات  ذوي  الط���الب 
التعلم ف���ي املدارس اخلاصة 
بالكويت، وقد اختار األعضاء 
عبارة »اختالفات التعلم« بدل 
»صعوبات التعلم« في تسمية 
اجلمعية إلميانهم بأن الطالب 
املعنيني هم أشخاص أذكياء 
وقادرون ليس على التعلم فقط 
بل على التفوق أيضا بالرغم من 
وجود صعوبات التعلم لديهم 
ولكنهم يختلفون عن غيرهم 

في طريقة التعلم.
وتعم���ل اجلمعية م���ن أجل 
التعرف على قدرات الطلبة ذوي 
صعوبات التعلم وتنميتها من 
أجل تزويدهم بالدعم األكادميي 
والسيكولوجي واالجتماعي 
وذلك من خالل برامج توعية 
ودورات ونشاطات ترفيهية 

للطالب وأسرته ومدرسته.

ما الفرق بني صعوبات 
التعلم واضطراب 

وتشتت االنتباه وفرط 
النشاط؟

٭ صعوبات التعلم هي مجموعة 
منوعة من االضطرابات تنشأ 
بسبب خلل بس���يط في اداء 
الدماغ لوظيفت���ه تؤثر على 
حتصيل وفهم وحفظ وتنظيم 
واستعمال املعلومات الشفهية أو 
غير الشفهية وتظهر كصعوبات 
او قص���ور في واحدة او اكثر 
من عدد من املهارات كاملهارات 

 نورية العميري متحدثة لـ »األنباء«   )اسامة ابوعطية(

»إيتيرنيتي إيفينتس« نظمت امللتقى التدريبي »شبابنا 10/10«
بشرى شعبان 

أكدت مدير عام مؤسس����ة 
ايتيرنيتي ايفينتس اخصائي 
التدري����ب والتطوي����ر خلود 
احلامت  أهمي����ة التركيز على 
تدريب الش����باب واالهتمام 
بغرس االفكار الصحيحة وخلق 
وعي ثقافي واجتماعي وديني 
من خالل تنظيم محاضرات 
ودورات تدريببة يحاضر فيها 
نخبة من املثقفني واألكادميني 
لزيادة اخلبرة والوعي لدى 
هذا اجليل وتطبيقا لألهداف 
السامية التي يأمل في حتقيقها 
صاحب السمو االمير لتوجيه 
شباب الكويت إلى أن يتبوأ 
مواق����ع متمي����زة، من خالل 
اكتس����اب اخلبرات والتطلع 
إلى األفضل ليتمكن من القيادة 

وهو على وعي وبصيرة، وعلى 
هذا األساس نظمت املؤسسة 
ملتقاها التدريبي األول بعنوان 
»ش����بابنا 10/10« مبش����اركة 
مجموعة متميزة من مدربي 
التنمية البشرية من الكويت 

واخلليج.
وأش����اد املش����اركون مبا 
مت طرح����ه م����ن موضوعات 
وخبرات كما كرمت املؤسسة 
بعض الشخصيات الكويتية 
التي ساهمت في زيادة الوعي 
لدى الشباب حيث مت تكرمي 
الفنان القدير عبدالرحمن العقل 
والكاتب الروائي عبدالرحمن 
الس����يد، كما كرمت وس����ائل 
االعالم الكويتية التي قامت في 
نقل جانب من فعاليات امللتقى 
وكانت مرافقة لفريق العمل 

خلود احلامت متوسطة بعض املشاركات في امللتقى طوال فترة اإلعداد له.

»كالد« جمعية نفع 
عام تعمل على 

مساعدة الطالب 
ذوي صعوبات 

التعلم في املدارس 
بالكويت عن طريق 
احلمالت التوعوية 
والدورات التدريبية 

مبرة مشاريع الكويت 
التابعة لـ »كيبكو« 
هي الراعي األول 

للجمعية 

صعوبات التعلم هي 
مجموعة منوعة 
من االضطرابات 

تنشأ بسبب خلل 
بسيط في أداء 

الدماغ لوظيفته يؤثر 
على حتصيل وفهم 

املعلومات
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دواد العسعوسي

حتت شعار »صعبة لو أخرتها.. صالتي في وقتها«

»اإلعالم الديني« تكمل مسيرة »نفائس« بحملة قيمية جديدة
قال وكيل وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية املساعد 
داود  الثقافي���ة  للش���ؤون 
العسعوسي ان حملة نفائس 
اجلديدة التي انطلقت منذ أيام 
قالئل حتت شعار »صعبة لو 
أخرتها.. صالتي في وقتها« 
تأتي استكماال جلهود الوزارة 
الدينية واإلعالمية والتوعوية 
في توجيه الشباب وتعريفهم 
بأمور دينهم وبخاصة في عالم 
ألغيت فيه احلواجز والسدود 
وب���ات مزدحم���ا باملخاط���ر 
والظواهر الغريبة التي تتطلب 
وعي���ا وإدراكا والتزاما بقيم 
الدين ومبادئه، السيما الصالة 
باعتبارها حلقة الوصل بني 
العبد وربه واحملافظة عليها 
طري���ق النج���اة ف���ي الدنيا 

واآلخرة.
ولفت العسعوسي إلى ان 
جميع حمالت املشروع القيمي 
لتعزي���ز العبادات )نفائس( 
قد حققت أهدافها وس���اهمت 

بق���در كبي���ر في اس���تقامة 
الكويتي وحرصه  الش���باب 
أداء صالته في املسجد  على 
والذي انعكس دون شك على 
أخالقياته وسلوكياته وأبرز 
الصورة احلقيقية التي ينبغي 
أن يتحلى بها املسلم من وعي 

وإدراك واستقامة وعمل.
وبني ان احلملة تسير وفق 
خطة وجدول زمني ومكاني مت 
وضعه من قبل متخصصني في 
مجال اإلعالم واإلعالن بحيث 
يتضم���ن محافظات الكويت 
الس���ت، مؤك���دا ان احلملة 
تس���تخدم فيها كل الوسائل 
اإلعالمية والدعائية وأحدثها 
حس���ب اجل���دول الزمان���ي 

واملكاني.
وأكد العسعوسي ان هناك 
التي  الفعاليات  العديد م���ن 
تتضمنها احلملة س���واء في 
امل���دارس بنوعيها احلكومي 
ف���ي املجمعات  أو  واخلاص 
التجمعات  التجارية ومواقع 

الش���بابية. الفتا إل���ى إقامة 
الندوات ف���ي معظم األماكن 
الش���باب  التي يتواجد فيها 
كاملدارس واملعاهد واجلامعات 
وغيرها، موضحا ان احلملة 
تت���م تغطيته���ا إعالميا في 
الصحف واملجالت بنوعيها 

الورقي واإللكتروني.
مشيرا إلى بعض الوسائل 
اإلعالمية املستخدمة فيها وذكر 
منها مواق���ع اإلنترنت ودور 
السينما واملستشفيات واملراكز 
الصحية واجلمعيات التعاونية 
التسوق  واجلامعات ومراكز 
واملطار ووسائل النقل ورسائل 
SMS وأكياس املستش���فيات 
واملس���توصفات واإلعالنات 
واإلذاعي���ة  التلفزيوني���ة 
واملطبوعات، مؤكدا ان احلملة 
سيتم تقييمها من خالل دراسة 
رصد تقوم بها جهات مختصة 
مستقلة أسوة بجميع حمالت 
املش���روع اإلعالم���ي القيمي 

لتعزيز العبادات )نفائس(.

جانب من االضاحي املقدمة لالجئني السوريني

جانب من احلضور خالل احللقة النقاشية

»إحياء التراث«: 11 ألف أسرة سورية
استفادت من أضاحي أهل الكويت

»األوقاف« نظمت حلقة نقاشية بعنوان »املبدعون في وطني«

إغاثة  قال رئيس مشروع 
س���ورية بجمعي���ة إحي���اء 
التراث اإلس���المي عبدالعزيز 
أبو قريص ان اس���تجابة أهل 
الكوي���ت ودعمهم ملش���روع 
)األضاحي( لصالح األش���قاء 
السوريني كانت كبيره كعادة 
هذا الشعب املعطاء، معربا عن 
شكره وتقديره ملا قدموه من 
تبرع لصالح هذا املش���روع، 
وغيره من املشاريع اخليرية 
التي تبنتها اجلمعية لصالح 

السوريني. 
واض���اف ب���و قريص أن 
التي  العائالت السورية  عدد 
استفادت من املشروع بلغ 11 
ألف عائلة في الداخل السوري 
ودول اجلوار منها 2100 عائلة 
في األردن و850 عائلة في لبنان 
أما  و)500( عائلة في تركيا. 
بالنسبة للداخل السوري فقد 
اس���تفادت )7790( عائلة من 
املشروع منها )1000( عائلة في 
كل من ريف درعا وريف حلب 
و)2860( عائلة في ريف إدلب، 
و)1700( ف���ي حمص وريفها 
و)1230( في دمشق وريفها. 

وأوضح بو قريص ان هذه 
احلملة هي استمرار للجهود 
املبذولة منذ بداية األزمة في 
تخفيف احملنة عن أش���قائنا 
السوريني. وأن مشروع إغاثة 
سورية بجمعية إحياء التراث 
اإلس���المي يقوم بشكل دائم 
ببحث احتياجات األشقاء في 

الدراسات  أقامت مراقبة 
التنمي����ة  ب����إدارة  احل����رة 
التابع����ة لوزارة  االس����رية 
االوقاف والشؤون االسالمية 
حلقة نقاشية حتت عنوان 
»املبدعون في وطني«، بهدف 
تنمية روح الدافعية واالجناز 
لدى فئة الش����باب لتشجيع 
الطلبة على االبتكار واالبداع 
في جميع املجاالت وتعزيز 
دورهم الوطني في دفع عجلة 
التنمية حتقيقا لرؤية صاحب 
السمو االمير الشيخ صباح 
االحمد واس����تجابة لدعوته 
بالتركيز على رعاية الشباب 
واستثمار طاقاتهم في خدمة 

املجتمع. 
من جانبها، اكدت مراقب 
الدراسات احلرة خالدة املاجد 
في كلمة القتها نيابة عن مدير 
ادارة التنمية االسرية سعاد 
بوحم���را ان اعم���ال احللقة 
النقاش���ية تأتي لتأكيد دور 
ادارة التنمية االسرية بتحقيق 
غاي���ات وزارة االوقاف على 
تش���جيع االب���داع واالبتكار 
وحتقيقا لقيمة الشراكة مع 
وزارة التربية ومد جس���ور 
البناء  التواصل والتع���اون 
م���ع املؤسس���ات والهيئات 

واجلمعيات.
وناقشت مدير دار االبداع 

لالستشارات د.رهام احلميان 
معنى االبداع وصفات املبدع 
في تدري���ب عملي للطالبات 
املش���اركات في احللقة، كما 
حتدث���ت د.ام���ل االنصاري 
عض���و هيئ���ة التدريس في 
كلية التربية عن عوامل االبداع 
وكيفية تهيئة البيئة املناسبة 

للمبدع منذ الصغر.
التنمية  وأوضح م���درب 
البش���رية علي دشتي كيفية 
التخلص من معوقات االبداع 
واالنطالق للعمل في ش���تي 
املجالت، وشارك طبيب االسنان 
محمد الصفي الناشط في مجال 
شبكات التواصل االجتماعي، 
موضحا اهمية ترك بصمة في 
الرسائل  املجتمع عن طريق 

االيجابية ملتابعيه.
ام���ا مدي���ر ادارة االبتكار 
عبداهلل اجلدعان فأوضح دور 
مركز صباح االحمد للموهبة 
واالبداع في دعم ورعاية ابناء 
الكوي���ت املوهوب���ني وتبني 
افكارهم والنهوض مبواهبهم، 
وحتدثت املخترعة ش���يخة 
املاج���د عن تطويره���ا لقلم 
املكفوفني وتسجيلها لبراءة 
االختراع بالواليات املتحدة 

األميركية.
كما عرض طالب فصول 
املوهب���ة من���اذج لتجاربهم 

سورية س���واء في الداخل أو 
الالجئني، وإقرار أي مشاريع 
جديدة تساهم في توفير احلياة 
الكرمية لهم وسد احتياجاتهم 
على الرغم من كل التحديات 
التي تواجهه، والتي من أهمها 
مواصل���ة توفي���ر مصاريف 
تش���غيل كافة املش���اريع في 

واجلوائز العاملية التي حصلوا 
عليها وزيارتهم جلامعة جون 
هوبكنز في فت���رة الصيف. 
وقدم كل من م.حمود العودة 

الداخل السوري وفي مخيمات 
الالجئ���ني، والقي���ام بافتتاح 
مش���اريع جدي���دة يحتاجها 
السوريني بشكل عاجل وملح، 
كذلك اتساع الرقعة التي يعمل 
فيها مش���روع إغاثة سورية 
والزيادة املط���ردة في أعداد 

املستفيدين من املشروع.

ود.سهام الربيعة وفهد الشمري 
توصيات في نهاية احللقة التي 
ادارتها املوجهة بوزارة التربية 

منيفة املطيري.

 بدر العقيل

سامي بوناشي

قارب »رحلة األمل« في ميناء العقبة 

أكد رئي���س جلنة زكاة 
س���لوى ب���در العقي���ل أن 
اللجنة مستمرة في املشاريع 
واألعمال واألنشطة اخليرية 
التي من ش���أنها سد عوز 
الدعم  احملتاجني وتق���دمي 
والعون واملساعدة للفقراء 
واليتامى واملساكني وإغاثة 
كل منكوب، مشيدا بتجاوب 
أهل اخلير وأصحاب األيادي 
البيضاء من أهل الكويت مع 
مشاريع اللجنة وتنافسهم 
الكبي���ر ف���ي فع���ل اخلير 

واحلرص عليه. 
وقال العقيل في تصريح 
صحافي إن من أبرز املشاريع 
اخليرية التي تنفذها اللجنة 
حاليا هي تقدمي املساعدات 
لألسر املتعففة، مشيرا إلى 
أن اللجن���ة قامت بتوزيع 
كوبونات مواد غذائية خالل 

أكد مدير عام جلنة زكاة 
الشامية والش����ويخ سامي 
بوناشي أن اللجنة حريصة 
على تق����دمي الدعم والعون 
العوز  واملساعدة ألصحاب 
واحلاجات والفقراء واملساكني 
واأليتام والفئات املستضعفة، 
من خالل مش����روع »الزكاة 
ال����ذي تطلقه  والصدقات« 
اللجنة طوال العام لتخفيف 
املعاناة عن كاهل هذه الفئات 
والتفريج عن همومهم، وذلك 
انطالق����ا من مب����دأ التكافل 
االجتماعي بني املسلمني والذي 
حثنا عليه ديننا اإلسالمي 

احلنيف. 
وقال بوناشي إن مشروع 
الزكاة والصدقات مش����روع 
أساسي من مشاريع اللجنة 
اخليري����ة، تق����وم اللجن����ة 
الزكوات  من خالله بجم����ع 
التي يخصصها  والصدقات 

العقب����ة )االردن( � كونا: 
ق����ارب »رحلة األمل«  غادر 
العقب����ة متوجها الى ش����رم 
الشيخ بعد زيارة ناجحة مت 
خاللها ابراز االهتمام احلضاري 
الكويت  الذي توليه  الكبير 
لفئة االحتياجات اخلاصة من 
ذوي االعاقة الذهنية في اطار 

جولة عاملية. 
وق����ال عض����و مجل����س 
امناء الرحلة ورئيس فريق 
االبحار جاس����م الب����در والد 
البدر  بطل السباحة مشعل 
الداون« قبيل  من »متالزمة 
انطالق الق����ارب الى وجهته 
اجلديدة ان رحلة االمل عبارة 
عن رس����الة لها بعد انساني 
في دمج أصح����اب االعاقات 
الذهنية في املجتمع وابراز 
طاقاتهم. مضيفا ان »رحلة 
االمل« اعطى ابنه فرصة ابدع 

شهر رمضان على 360 أسرة، 
وه���ذه املس���اعدات عبارة 
عن كوبونات تشمل املواد 
الغذائية واملالبس وغيرها 
من مستلزمات واحتياجات 

هذه األسر الفقيرة. 
ولف���ت العقي���ل إلى أن 
اللجنة تقوم حاليا باملساعدة 
في دفع رسوم الطلبة غير 
الكويتيني عن طريق مشروع 
إحساس ملساعدة األسر سواء 
من املقيمني أو من فئة البدون 
والذين يتعلمون في املدارس 
اخلاصة، وذلك ملس���اعدة 
الطلبة الفقراء أو األيتام في 
مواصلة حتصيل دروسهم 
واستكمال دراستهم، الفتا إلى 
أن هذا املشروع يخفف عن 
كاهل اآلباء الفقراء ملواصلة 
تعليم أبنائه���م وفتياتهم، 
مبينا أن ديننا اإلس���المي 

احملسنون الكرام لصالح هذا 
املشروع وصرفها ملستحقيها 
من األبواب الشرعية الثمانية 
للزكاة بعد دراس����ة حالتهم 

والتأكد من ظروفهم.
وأوضح أن اللجنة تعمل 
على تخصيص إيرادات هذا 
املش����روع إلعانة املسلمني 
الكوي����ت وخارجها،  داخل 
مبينا ان الشريحة املستفيدة 
من املش����روع هم املسلمون 
أصحاب املصارف الشرعية 
الثمانية، الفتا الى انه ميكن 
التبرع بالزكاة عبر االتصال 
باخل����ط 97222542 أو رقم 
اللجنة 24840740 أو الذهاب 
ملقر اللجنة مبنطقة الشامية 
مس����جد الش����ايجي، بجوار 

اجلمعية الرئيسية.
أن أهداف املشروع  وبني 
تتمثل في جمع أموال الزكاة 
والصدقات وصرفها ملستحقيها 

من خاللها مع اقرانه وحقق 
اجنازات وتعايشا مع املجتمع 
مبينا ان »اصحاب االعاقات 
الذهنية مظلومون في املجتمع 
ألس����باب غير منطقية منها 
اولياء االمور وضعف  جهل 
االمكانات املادية وغيرها من 

األمور«. 

احلني���ف ح���ث على طلب 
العلم كما حث على مساعدة 
احملتاجني وتقدمي كل أنواع 

الدعم والعون لهم.
واض���اف ان مش���روع 
الزكاة والصدقات يعد من 
املشاريع األخرى املستمرة 
ط���وال الع���ام.. وأب���واب 
اللجنة مفتوحة ألهل اخلير 
لتقدمي مساهماتهم وإخراج 

زكواتهم.
وحول طرق التواصل مع 
اللجنة ناش���د العقيل أهل 
اخلي���ر من أبن���اء الكويت 
االتص���ال عل���ى األرق���ام: 
 55644001 أو   25644002
أو التوجه إلى مقر اللجنة 
مبنطقة س���لوى، موضحا 
اللجنة مفتوحة  أبواب  أن 
جلميع من يرغب في فعل 

اخلير.

وحتقيق الترابط والتكافل في 
املجتمع املسلم وتخفيف وطأة 
احلرمان والفقر لألسر الفقيرة 
بعد فقدان العائل وكذلك تقدمي 
الدعم والعون واملس����اعدة 
الع����وز وذوي  ألصح����اب 
احلاجات واأليتام واملساكني 
من خالل إعانتهم وحفظهم من 
التخلف واالنحراف من خالل 
س����د حاجتهم ومتطلباتهم 
إل���ى أن  املادي����ة، مش���يرا 
ال���زكاة فرض على  إخراج 
املسلم الغني املقتدر، مثمنا 
في الوقت نفسه مساهمات 
وتبرع���ات أه���ل اخلير في 
الكوي���ت، موضحا أنه لوال 
فضل اهلل عز وجل أوال ثم 
مس���اهمات أهل اخلير في 
الكويت ملا استطاعت اللجنة 
حتقيق اإلجنازات اخليرية 
التي وصلت إليها سواء كانت 

داخل الكويت أو خارجها. 

 وأعرب عن الشكر لالردن 
على حفاوة االستقبال وكرم 
الضيافة وعلى جهود سفارة 
الدائم  الكويت والتواص����ل 
والتس����هيالت لوفد »رحلة 
االمل« معتبرا ان االستقبال 
احلافل في كل ميناء ودولة 
»يعطي ايح����اء بأهمية هذه 

الرسالة ومضمونها«. 
ق����ال عض����و  ب����دوره   
مجلس امن����اء الرحلة بادي 
الدوس����ري وهو ول����ي أمر 
الداون«  خالد من »متالزمة 
ان »رحلة االمل« حتكي عن 
حياة بش����ر يعيشون بيننا 
لكنهم معزول����ون »وبحكم 
جتربتي فان اصحاب االعاقة 
الذهنية عندهم حاجز كبير 
مش����ترك في كل املجتمعات 
وهو عدم قدرتهم على املطالبة 

باحتياجاتهم«. 

اللجنة تدفع الرسوم الدراسية للطلبة الفقراء واأليتام

بهدف حتقيق التكافل االجتماعي بني املسلمني

العقيل: »زكاة سلوى« قدمت مساعدات لـ 360 أسرة

بوناشي: »زكاة الشامية« تطرح مشروع »الزكاة والصدقات«

»رحلة األمل« غادر األردن إلى شرم الشيخ
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حفظت القرآن الكرمي
على يد املال محمد احلرمي 

وأقام لي والدي حفاًل
احتفاء بي

تعلمت القراءة والكتابة 
واحلساب وتركت الدراسة 

لرغبة والدي في العمل 
معه في البحر وعمري حينها 

كان 15 سنة

أول سفينة عملت عليها 
كانت »توكلي« حلمد الصقر 

والنوخذة كان املرحوم 
صالح املهيني

حصلت على مبلغ جيد 
في أول سفرة لي على السفينة 

»توكلي«

البحار كان يحصل على سلفة 
»خمس روبيات« اذا نزل 

في سوق كراتشي 
وسوق الهند يشتري بها بعض 

األغراض

تعرضت على السفينة
 »مشهور« ملأزق كبير 

وكانت السفينة مشحونة 
بالبضائع

احلياة قدميًا كانت أفضل 
فالقلوب مرتاحة والناس 

يتواصلون ويساعد بعضهم 
البعض

ضيفنا في حلقة هذا االسبوع هو احد رجال الكويت ذوي السواعد السمر الذين طوعوا البحر لهم بقدرة اهلل 
بسفنهم اخلشبية الشراعية حيث يستحقون كل احترام وتقدير من ابناء هذا اجليل، 

النهم قدموا الكثير للكويت فعبروا البحار واحمليطات بسفنهم ونقلوا املوارد والبضائع والتمور الى الهند 
وشرق وغرب افريقيا وحتملوا الصعاب واهوال البحر وضرب واعتراض الغواصات احلربية لهم 

في احلرب العاملية االولى واحلرب العاملية الثانية، ضيفنا من اولئك الرجال االشداء االقوياء ركب بحارا 
على ظهر السفن الشراعية وسافر الى الهند وافريقيا مع البحارة ونقلوا التمور وتعرضوا ملشقة النقل وحرارة 

الشمس، إنه احلاج فضل عبداجلبار الفضل.
 يحدثنا الفضل عن املشاكل التي تعرضوا لها اثناء عبورهم البحار واحمليطات، وقد اشتغل سائق 

سيارة لوري وبعدها اشتغل في دائرة الكهرباء قارئ عدادات ومنها بعد ذلك صار مسؤوال عن مجموعة من 
املوظفني عندما كان املرحوم مساعد البدر مديرا للكهرباء واملاء. تزوج وعمره 22 سنة في بداية 

االربعينيات مبهر 200 روبية مع »الدزة« وإلى تفاصيل اللقاء:
أجرى الحوار: منصور الهاجري -  كاتب  وباحث في التراث والتاريخ  ومقدم برامج  في اإلذاعة والتلفزيون

وكان ي���درس اللغة العربية 
واالمالء واحلساب واالجنليزي 
الذي  وكان خالد الشطي هو 
يدرس���نا اللغ���ة اإلجنليزية 
وتعلم���ت مبادئها وامضيت 
عنده حت���ى تعلمت وأتقنت 
احلس���اب وج���دول الضرب 
والقس���مة واجلمع والطرح، 
وممن أذكرهم من املدرس���ن 
التمار وكذلك  مال ماجد علي 
مال عبدالوه���اب الفارس من 
املدرسن وكذلك خالد عيسى 
الش���رف ومجموع���ة طيبة 
مخلصة من املدرسن في ذلك 
الش���يخ أحمد  الوقت، وكان 
اخلميس شديدا على الطلبة، 
الطلبة  أنه عاقب أحد  وأذكر 
أهل���ه ولكن  واش���تكى عند 
أهله ل���م يلوموه على عقاب 

أوالده.
وأذكر م���ن الطلبة الذين 
درسوا في مدرسة مال محمد 
الس���بيعي  احلرمي عبداهلل 
ومحمد اجلاراهلل وعيس���ى 
احلساوي وأخي عبداهلل وأوالد 

اخلزام وأوالد بوغيث.
وأما مدرسة أحمد اخلميس 
فكان فيها من الطلبة أوالد البدر 
وأوالد التورة وعبداحملس���ن 
اخلمي���س وأوالد البرج���س 
وأوالد املان���ع وأوالد الهولي 

وعلي بن صالح وجدتهم.

العمل بالبحر

وعن عمل���ه بالبحر يقول 
الفضل: تعلمت القراءة والكتابة 
الدراسة  واحلس���اب وتركت 
ألن الوال���د كان يرغب في أن 
يأخذني معه للعمل بالسفن 
الشراعية وكان عمري تقريبا 
خمس عشرة سنة، والبداية مع 

الفض���ل مع أن  ويضيف 
الغوص مهنة قدمية جدا جيل 
من بعد جيل ومثله أيضا نقل 
الرمل واألكل متر وخبز وقد 
عملت في الغوص سنة واحدة 

وكنت السيب.
ويذكر أنه في إحدى املرات 
س���حبت الغيص ولكن فقط 
الدين من دون الغيص وصحت 
بصوت ع���ال الغيص، يعني 
في خط���ر نزلوا بالبحر وإذا 
هو بعيد عن الس���فينة وهو 
النوخذة، وقد وجهت له اللوم 
مبا حصل ألنه يجب أن يكون 
الس���يب دائم���ا منتبها على 
الغيص وال يتكلم أو يلتفت 
ألحد، فأصعب وقت على السيب 
عندما يكون الغيص حتت املاء 
يبحث عن احملار، عندما ينزل 
ويص���ل إلى قاع البحر يترك 
احلجر بهذه الفترة يكون آخر 
نفس له مع أن السيب يسحب 
احلبل واحلجر، آخر نفس عند 

الغيص يبحث عن البحار.
أقول إن النوخذة الذي كنت 
معه نزل بالبحر وترك احلبل 
والدين ونق���ل فرش احملار 
بيدية وهو حتت املاء وضحى 
بنفسه من أجل احملار وبعد 
خروجه من البحر بدأنا بفلق 
ذلك احملار لم جند سوى لولو 
سحتيت صغيرة، وبالغوص 
لم آخذ  سلفة ولذلك لم يكن 
علي دين واملهم في تلك السنة 
أربعة شهور وقفلنا مع الغاصة 

سفن الغوص مع النوخذة غيث 
إبراهيم وكنت سيبا والنوخذة 
هو الغيص الذي اسوب عليه 
وكان عددنا عش���رين غيصا 
وس���يبا، والشوعي له أربعة 
مجاديف، وكن���ا نغوص مع 
الهيرات،  الكبيرة في  السفن 
البحار يلبس وزارا يلفه على 
جسمه، الريوق أربع حبات متر 
وفنجانن قهوة وكان الغيص 
ينزل إلى البحر منذ الشروق 
عشر تبات )اقحمه( والنوخذة 
ينبه السيب في املرة التاسعة 
يقول النوخ���ذة »صلوا على 
النبي« فالسيب يبلغ الغيص، 
والعاشرة بعدما يخرج يرتاح 
الثانية مع  وتنزل املجموعة 
س���يوبهم، وعن العشاء كان 
عيشا أبيض )چاول( إذا كان 
القرقور فيه سمك هذا شيء 
جيد، فالطب���اخ يطبخ مرق 
سمك، وهذا هو العشاء طبعا، 
وال يوجد غداء نهائيا، وكان 
البحارة يسحبون القرقور من 

البحر قبل الغروب.
إذا وصل القرقور إلى سطح 
التباب بصوت عال  السفينة 
يقول »قرقور« قرقورنا حبيبوه 
صاد الس���مك كلبوه قرقورنا 
املشير من شافه حتير، وأحيانا 
يكون السمك كثيرا لكنه صغير 
والش���باب جي���اع واألكل في 
صحون من اخلش���ب، فحياة 
الغوص صعبة جدا: شمس بحر 

وتعب وقليل من األقل.

بعد الفترة وأذكر في تلك السنة 
أن النوخذة احمد بن راش���د 
كان عنده سفينتان للغوص 
وعبداهلل بورس���لي سنبوك 
وبوم وكان أحمد الراشد نوخذة 
في س���فينة وولده راشد في 
السفينة الثانية، واذكر نواخذة 
الغوص في احلي القبلي منهم 
عيس���ى البكر نوخذة غوص 
وكان عند ثنيان الغامن وايضا 
عبداجلادر والبرجس عندهم 
سفينة غوص وعبدالعزيز حمد 
البرجس نوخذة في الس���فن 
السفر الش���راعي، بعد اربعة 
الكويت  الى  ش���هور رجعت 
لم اس���افر إلى الغوص مرة 

ثانية.

أول سفينة سفر

ويتذكر الفضل أول سفينة 
سفر شراعية، فيقول: كانت 
النوخذة  حملمد الصقر وكان 
املرحوم صالح محمد املهيني 
الس���فينة »توكلي«  واس���م 
وصالح املهين���ي ولد خالي، 
واملجدم���ي حم���د الرجي���ب 
والس���فينة حمولته���ا الف 
ومائتن )َم���ن( قوصرة متر 
بهذا تكون من احلجم الصغير، 
والطباخ رجل عماني وخرجنا 
من نقعة الصقر بشراع واحد 
يسمى »القلمي« الى البصرة 
ونحمل التمور وبعد ذلك نعمل 
على نصب الدقل العود والسير 
ما بن فيلكا ومسكان، واذا صار 

فض���ل  احل���اج  يق���ول 
عبداجلبار الفضل: ولدت  في 
الكويت باحلي القبلي بالقرب 
من بي���ت اخلرافي والصبيح 
والب���در قريب���ا من مس���جد 
البدر وكان���ت لدينا املطوعة 
حليمة واملطوعة أمينة، وهما 
من مدرس���ات البنات لتعليم 
الك���رمي، وأذكر نقعة  القرآن 
املانع قبلي نقعة البدر أقرب 
لها نقع���ة الصقر، وأذكر من 
جيراننا بي���ت أحمد املواش 
النواخذة وبيت  البكر  وبيت 
اخلرافي ويوسف وعببداهلل 
احلم���د ومن اجلي���ران بيت 
فالح عبداهلل اخلرافي نوخذة 
السفر الشراعي ومن نواخذة 
السفر من عائلة اخلرافي أحمد 
اخلرافي وأوالده عبداحملسن 
وبيت الس���بيعي والبرجس 
وباسمهم حفرة البرجس وبيت 
حمد ويوسف وعبدالعزيز املير، 
ومن جهة اليمن علي وسليمان 
احلسن خوالي املشاري وبيت 
مبارك الس���هيل وبيت محمد 
اجلاراهلل وسكة فيها الغربللي 
وزيد وعبداهلل الصقعبي وبيت 
التواجر بالسكة ونعبر على 
بيت التجار إلى املس���جد إلى 
البحر وبيت العدواني وبيت 
عبداحلمي���د عبداجلادر وهو 

نوخذة سفن.

الدراسة والتعليم

وعن دراسته وتعليمه قال 
الفضل: بداية تعليمي كانت عند 
مال محمد احلرمي بالقبلة وهو 
والد مال محمود ومال عبداهلل 
ومال جاسم، وتعلمت عنده قراءة 
القرآن الكرمي وأكملت املصحف، 
الوالد حفل ختم  أقام  وحينها 
القرآن ولكن كان ذلك في حدود 
ونطاق البيت ألن الوالد حالته 
املادية جيدة، ولبس����ت يومها 
البشت ومسكت السيف ومشيت 

مع األوالد وهم يرددون: 

احلمـد هلل الذي هـدانا آميـن
للدين واإلسـالم اجتبانـا آميـن
نحمده وحقه أن يحمـدا آميـن
له الليالي والزمان سرمدا آميـن

.. حت���ى نهايتها ورجعنا 
الى البيت.

وقد أعطى الوالد ملال محمد 
املدرس���ة  روبيتن وكان في 
يساعده مال محمود وكان مال 
محمد امام وخطيب مس���جد 
الس���اير حاليا قرب منطقة 
االس���واق وكذلك مال محمود 
الذي ص���ار امام���ا وخطيبا 
باملسجد ومن بعده مال عبداهلل 
وكذلك مال جاسم الذي صار 

اماما.
وأضاف: وبعد ذلك التحقت 
مبدرسة أحمد اخلميس اخللف 

الوالد عبداجلبار الفضل

أثناء اللقاء مع الزميل منصور الهاجري

كان إذا ارتفع سعر 
الذهب بالهند ننقله 
إلى هناك وإذا نزل 

سعره ننقله إلى 
الكويت

بحار كويتي
ربط حزامًا ثقياًل 

من الذهب 
على وسطه 

ونزل به البحر 
ومات غرقًا

الحاج فضل الفضل

الفضل: تعرضت ألهوال البحر وسافرت إلى الهند وأفريقيا وعملت سائق 
لوري لدى مقاول بشركة النفط.. وتزوجت مبهر 200 روبية مع »الدزة«

     

يا�ســـر جمعـــة علــي

لـــوفـاة املغفـور لها باإذن اهلل تعاىل

والـــدته

تغمد اهلل الفقيدة بوا�سع رحمته واأ�سكنها ف�سيح جناته

واألهم اآلها وذويها ال�سرب وال�سلوان

تتقدم ب�سادق العزاء واملوا�ساة اإىل الزميل
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رجال البحر الكويتيون 
عرفوا بالتعاون ومساعدة 

بعضهم في الهند وباكستان 
وغيرها من الدول التي 

يسافرون إليها

آخر سفرة لي إلى الهند 
كانت في العام 1950

عملت سائق لوري عند 
مقاول في شركة نفط 

الكويت لنقل العمال

تركت البحر وأهواله 
والتحقت بالعمل في 

دائرة الكهرباء واملاء قارئ 
عدادات

في العام 1974 تركت 
العمل وتقاعدت بعد صدور 

قانون التقاعد

تزوجت في بداية 
األربعينيات مبهر 200 

روبية مع »الدزة«

غيمة ممطرة أنقذت 
إحدى السفن الكويتية 

بعد أن يئس بحارتها إثر
 نفاد املاء

سائق لوري بعد ذلك، ويقول: 
اشتغلت سائق سيارة لوري 
ملك الب���در وكنت أعمل عند 
مقاول يعمل في شركة نفط 
الكويت وانقل عماال يشتغلون 
في الكيبالت وذلك عام 1947 
ثم تركتها واشتغلت بالكهرباء 

واملاء.

العمل في الكهرباء 

ويقول الفضل: بعدما تركت 
البحر وأهواله التحقت بالعمل 
في دائرة الكهرباء واملاء قارئ 
عدادات واسلم األوراق للموظف 
واذك���ر هنا مدي���ر الكهرباء 
املرحوم مساعد يعقوب البدر 
وهو أول مدير للكهرباء وكان 
راتبي 250 روبية، وكان يقول 
م���ن األمثلة »احل���ي يحييك 

وامليت يزيدك غنب«.
الوقت  ف���ي ذل���ك  وكنت 
متزوج���ا وبعد ذل���ك نقلت 
وعينت مس���ؤول مكتب في 
املرقاب، وكان يعمل معي في 
كتاب وقراءة العدادات وعددهم 
12 موظفا وأكملت العمل حتى 
صدور قانون التقاعد فتقدمت 
للتقاعد وأصبحت حرا وذلك 
ع���ام 1974، واذك���ر ش���باب 
القبلة الذين كانوا يشتغلون 
بالكهرب���اء، ومنهم جاس���م 
النجادة وأحمد  وعبدالوهاب 
الس���بيعي، اذكر عندما كنت 
باملرقاب كان عندي موظفون 

من اجلبلة.
ويذكر الفضل قصة النوخذة 
محمد اجلاراهلل وهو نوخذة 
سفن السفر الشراعي وميلك 
س���فينة، خرج م���ن بومباي 
ومعه س���نيار من أهل قطر 
الثانية  العاملية  اثناء احلرب 
خرج محمال بالبضائع للكويت 

وكذلك السنيار.
القطري  وه���و بالبح���ر 
رفع العل���م األحمر وهذا فيه 
النوخذة اخطأ  خطورة لكن 
الغواصة ف���ي البحر فضرب 
سفينة محمد اجلاراهلل وكسر 
الدفل نصفن وضرب السفينة 
فانقس���مت نصفن وعندها 
رم���ى البحارة أنفس���هم في 
القطري ورأى سفينة  البحر 
اجلاراهلل جهز نفس���ه ونزل 

املاشوه سفينة االنقاذ وسبح 
الكويتيون وسمك اجلرجور 
يسبح بجانبهم لكن احلافظ 
اهلل س���بحوا حت���ى وصلوا 
الى سفينة السنيار وركبوا 
باملاشوه معهم ألن الغواصة 
ضربت سفينة القطري وغرقت 
الشراع على سفينة  ورفعوا 
الى  االنق���اذ حتى وصل���وا 
بومباي والهواء دابر ووصلوا 
ساحل احدى القرى وشاهدهم 
أهل البر وأنقذوهم من خطر 
البحر ونزلوا عندهم وأعطوهم 

الطعام واملاء.
وقد أخبروا مسؤول القرية 
الذي ب���دوره نق���ل البحارة 
الكويتين بالقطار الى مدينة 
بومباي وقابلوا جتار الكويت 
هناك وجمعوا لهم عانية مبلغا 
بالباخرة  املال، ونقلوهم  من 
دواركه الى الكويت ورجعوا 
ساملن اما الس���فينة فغرقت 

بالبحر ولم يعد لها اثر.
ويتذكر الفضل قصة أخرى 
إلحدى سفن السفر الشراعي 
ممن تأخروا في البحر بسبب 
عدم وجود هواء يحرك السفينة 
ولط���ول املدة وهم في البحر 
الش���رب ولكن  وقد نفد ماء 
بقدرة اهلل واثناء وجوده في 
احمليط الهندي شاهدوا غيمة 
كبي���رة وأظلم اجل���و عليهم 
فقال النوخذة جهزوا الطربال 
واستعد البحارة ونزل املطر 
بغزارة وجمعوا مياه املطر في 
خزان املاء حتى امتأل واخلزان 
الثاني بقدرة من اهلل وراحت 

الغيمة.

الزواج

وعن زواجه يقول الفضل: 
تزوجت في بداية االربعينيات 
وعمري حينها اثنن وعشرين 
عاما، وكان املهر مائتي روبية 
مع )الدّزة( وهي مجموعة من 
املالبس اقول ما يدفعه املعرس 
العروس خالل اسبوع  الهل 
وجوده عندهم يقدمون له االكل 
ثالث وجبات كأنه استرجع 
املبلغ منهم وملدة اسبوع طوال 
ايام اقامته عند اهل زوجته، 
الري���وق فيتكون من  وام���ا 
احلليب والش���اي والدرابيل 

احلوادث الت���ي وقعت أثناء 
نق���ل الذهب ان بح���ارا ربط 
على وسطه حزاما ثقيال من 
الذهب ونزل البحر ولم يستطع 
الس���باحة فغرق ومات ولم 
يس���تطع ان يفك احلزام عن 
وسطه، رحمه اهلل. وقد عثرت 
الدوريات البحرية الهندية على 
جثته وبحثوا عن الس���فينة 
التاب���ع له���ا البح���ار فتمت 
الكويتيون  معرفت���ه، وكان 
يتعاونون بعضهم مع البعض 
في الهند وباكس���تان والدول 

التي يسافرون اليها.
أذكرهم يوس���ف  ومم���ن 
املرزوق كان في الهند يساعد 
الكويتين وهذا مش���هود له 
بالتعاون واملس���اعدة كذلك 
التجار اآلخرون هناك والعثمان 
عندهم اسطول من السفن فهم 
متواجدون في الهند مع التجار 

وهم مالك سفن ونواخذة.
والنواخذة قسمان: نواخذة 
مالك سفن، ونواخذة باألجرة 
يطلق على احده���م نوخذة 
جع���دة، رمب���ا يس���تمر مع 
السفينة نفس���ها التي يعمل 
عليها او ينتقل إلى س���فينة 

ملالك آخر.
والنوخذة صالح املهيني قال 
ان عائلته كان لها ش����راكة في 
توكلي وفي آخر سنة تركت عمل 
البحر ولكن رجعت مع صالح 
املهيني في لنج العثمان ونقلنا 
الذهب وكنت »سكوني« اثنا عشر 

يوما ولم يحصل لنا شيء.
وف���ي توكل���ي ل���م نكن 
نستطيع الدخول إلى امليناء، 
فكان هناك تفتيش ولكن بعض 
الهنود عندهم »هوري« سفينة 
صغيرة جدا حتمل اثنن فقط 
يعطونهما ورقة في الليل نكون 
قريبن من امليناء، وفي النهار 
نبتعد الى البحر وقد امضينا 
ليلتن نبحث عن الهوري لكي 
املهم تعرفنا  الذهب،  نعطيه 
عليه واعطيناه الذهب وذلك 
عام 1950 حيث آخر س���فرة 
الهند والعمل  إل���ى  قمت بها 

في البحر.

سائق لوري

يضيف الفض���ل انه عمل 

يستخدم للغوص، وقد اشترتها 
عائل����ة الصق����ر ورفعوها من 
اجلانبن وكانت سريعة، وكان 
النوخذة صالح محمد املهيني، 
وركبت معه بحارا وهو نوخذة 

ومعلم ال يحتاج ملعلم.
املهم كنت بحارا ملدة أربع 
سنوات في مشهور وتوكلي 
م���ع النوخذة صال���ح محمد 
املهيني، وفي إحدى املرات وفي 
السفينة مشهور ضربتنا رياح 
شديدة جدا، وكنا قد خرجنا من 
كراتشي والسفينة مشحونة 
بالبضائ���ع واحلمولة فوق 
سطح السفينة فحم وعيش، 
وقال النوخذة: اقلبوا احلبال 
وكن���ا في بح���ر اخلليج بعد 

سالمة.
والهواء كوس قوي والرياح 
شديدة ونزلنا الشراع العود، 
دفعن���ا ش���راع التركيت ثم 
انزلن���اه والقلمي ومن بعده 
اجليب وكان النوخذة صالح 
عنده قوة حتمل وصبر على 

اهوال البحر.
الهواء  انقلب  وبعد ذل���ك 
الشديد وخفت حدته واستقر 
إلى  على اخلفي���ف ووصلنا 
الكوي���ت وس���ألنا النواخذة 
والبح���ارة ف���ي الكويت: هل 
رميتم جزءا م���ن البضاعة؟ 
فقلن���ا لهم: ال لم نرم ش���يئا 
فتعجبوا من هذا الرد، وكان 
النوخذة حمد اجليران  معنا 
في سفينة منصور اخلرافي في 
الوقت نفسه الذي كنا فيه، فهو 
رمى نصف احلمولة ووصلنا 
ونزلنا عند التاجر وسافرنا الى 
البصرة ونزلنا بضائع للتاجر 
الكويت  إلى  هناك ورجعن���ا 
الس���فينة ووضعنا  ورفعنا 
العريش، وقد تس���لم التاجر 
امواله من الذهب والتجار وكان 
إذا ارتفع سعر الذهب في الهند 
نقلنا الذهب إل���ى هناك وإذا 
نزل س���عره رجعنا ونقلناه 
ال���ى الكويت، فتجارة الذهب 
كانت مربحة للكويتين، ولم 
نتعرض ملش���اكل، ولكن في 
تلك الس���نة مت إلقاء القبض 
على بحار كويتي كان مع أحد 

النواخذة الكويتين.
ويضي���ف الفضل: ان من 

وق���رص العقيلي، واجلوامع 
سمبوسة حلوة حاليا يسمونها 
والباچلة صباح كل يوم، واما 
الغداء فكان مرق حلم وعيش 
ودجاج وهذا ك���رم كبير من 
اهل الع���روس للمعرس الن 
الكويتين في ذلك الوقت كانوا 
ال يأكل���ون الدجاج فهو فقط 

للبيض.
ويضيف: كان زواجي بدون 
احتفال وال غناء والوالد كان 
يعمل بتجارة السفن الصغيرة 
وهو نوخذة قطاعي يستورد 
السفن من دول اخلليج ويبيعها 
في الكويت، وأخي عبداهلل مع 
الوالد وكنت اساعدهم فكانت 
احلالة ممتازة ولذلك كان املهر 

جيد جدا.
والوالد كان يبيع ويشتري، 
وقد توفي الوالد عام 1964 وكنا 
نس���كن في اخلالدية وكذلك 
توفي اخ���ي عبداهلل، وحاليا 
احلياة تغي���رت واحلمد هلل 
وقدميا كانت القلوب مرتاحة 
والناس يتواصلون ويساعدون 
بعضهم بعضا ونياتهم صافية، 
اما حاليا فالناس غير مرتاحن 
واحلروب بن الدول واملشاكل 
كثيرة، واالكل كان قدميا كل 
ي���وم بيوم���ه ال ثالجات وال 
ب���رادات، والناس متعاونون 
فاجلار يسأل عن جاره اذا لم 
يره باالمس والنساء متعاونات 

فيما بينهن.
واذكر ان اجلزافن بائعو 
الس���مك اذا غابت الش���مس 
يعطون االسماك مجانا للناس، 
وكل واحد يأخذ حسب حاجته، 
واليوم االكل الزائد يرمى في 

الزبالة.

نوخذة الهرفي والسفر 
الشراعي

الفضل من نواخدة  يقول 
السفر الهرفي صالح املهيني 
ثالث س���فرات في املوس���م 
الواح���د، وكن���ت وعيس���ى 
اليتامى  النش���مي ويعقوب 
واوالد مب���ارك ث���الث، ومن 
نواخذة الس���فر الش���راعي، 
اذكر البعض منهم ابناء عائلة 
املبارك ومنهم يوسف وجاسم 
وخالد ومنصور وعلي وجاسم 
اليتامى  املباركي ويعق���وب 

وغيرهم.
والسفر الهرفي هو السفر 
املتك���رر في املوس���م الواحد 
مبعنى يسافر ويحمل التمور 
وين���زل البضاع���ة في املدن 
الهندي���ة ويعود م���رة ثانية 
وثالثة ويحمل التمور مع عودة 
السفن الى الكويت يعود معهم 
محمال بالبضائع فيقال )سفر 
هرفي( يعني مبكرا واحلمولة 
االول���ى متور الى كراتش���ي 
والثانية كذلك والثالثة فكان 
النوخذة صالح املهيني نوخذة 
يعتمد عليه النه من النواخذة 
االشداء االقوياء، فالبحار الذي 
يركب معه بالسفينة يتحمل 
ويعرف انه مع نوخذة قوي فال 
يخاف ولذلك ركبت وسافرت 
معه اربع سنوات في توكلي 
والسفينة مشهور وتعلمت منه 
الكثي���ر وخاصة عندما ننقل 

الذهب من وإلى الكويت.

فساد املاء فالسفن تنتظر وكان 
جتار الكويت ميلكون نخيال 
في قرى البصرة مثل الصقر 
الدويب،  النخيل في  ميلكون 
وهي قرية في البصرة، املهم 
دخلنا شط العرب وذهبنا الى 
املهيلة  القرية وحضر عندنا 
لنقل التمور لنا ونحن البحارة 
ننقل ونصف على السطحة، 
وما يزي���د من التمور نضعه 

داخل اخلن ويقال كراخه.
وكنا منكث حسب جتهيز 
التمر، وهو من نوع الدوسان 
والعمران واحلالوي ننقله الى 
كراتشي، وحسب السعر، فاذا 
كان مرتفعا نسافر الى الهند 
وحتدي���دا الى مدين���ة براوه 
خورميان، التاجر للصقر اسمه 
عبدالعزيز العمر، ونخرج من 
شط العرب نريد ان نفيض الى 
البحر وفي البداية نذهب الى 
البنقلة مركز موانئ للتخريج 
والس���ماح لنا بالس���فر وفي 
الس���نوات االخيرة النوخذة 
بدأوا بتخصيص حراسة من 
البحارة على السفينة لوجود 
لصوص وباللي���ل يقطعون 
الس���فينة  )العم���ار( حبال 
ويسحبونها، لكن احلراس من 
البحارة منعوا اولئك اللصوص 
من االقتراب من السفن، وكانوا 

يحملون بنادق معهم.
واذا كانت الرياح ش���مالية 
فالس���فر ملدة اسبوع من شط 
العرب الى كراتشي، واذا كانت 
»كوس« او »خواهر« فاننا نقضي 
ش���هرا للوصول الى كراتسي، 
وكان عبدالعزي���ز العم���ر هو 
الذي يخبر النوخذة بأماكن بيع 
التمور، اما براوه او خورميان، 

وهما مدينتان في الهند.
ويضيف الفضل: وصلنا 
التمور  كراتش���ي وأنزلن���ا 
والوكيل باع التمور وحملنا 
العي���ش والفح���م للتاج���ر 
الكويتي وكانت بعض السفن 
تنقل بضائع للتاجر العراقي 
وينزلونها في ميناء البصرة، 
اوال الس���فينة تنزل بضائع 
الكويت وتنتقل الى البصرة، 
واذكر ان في اول س���فرة في 
توكلي حصلت على مبلغ جيد 
جدا وكان البحار اذا نزل في 
الهند  سوق كراتشي وسوق 
يحص���ل على مبل���غ خمس 
روبيات سلفة ويشتري بعض 
البسيطة، والبحار  احلاجات 
الذي عنده مبلغ غير السلفة 
يشتري اقمشة لوالدته واخوته 
او يبيعها ف���ي فارس، وكان 
اهل البندر يركبون السفينة 
البحارة ويش���ترون،  عن���د 
العودة ترفع السفينة  وبعد 
لليابس���ة ونضع لها عريشا 
وحتتها طع���وم ومجدافات 
لكيال تس���قط على جانبها، 
وبعد العودة لم اش���تغل بل 
ارحتت والبعض يشتغل في 
نقل الرمل في الشويخ، خمس 
س���نوات مع النوحذة صالح 

محمد املهيني..

السفينة مشهور

الفضل: كتب بحار  ويقول 
في السفينة مشهور األصل ملك 
فضل الفضل مع ولديههالل املطيري كغواص، يعني 

فضل عبداجلبار الفضل إلى جوار مجسم إلحدى السفن »البوم«
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ضمن ختام أنشطة االجتماع العشرين لوزراء ثقافة دول مجلس التعاون بحضور صباح اخلالد

ليلة خليجية بامتياز  بـ»الساملية« مسك ختامها سفير األغنية الكويتية

)قاسم باشا( هند البحرينية .. »هال باللي لفاني«  علي عبد الستار .. »العنبر والعود«املتألقة نورة عبداهلل وورود حيات خالل تقدميهما احلفل

خالد الفيصلي .. »إصنعلي طيارة«

أخطبوط العود عبادي اجلوهر ورائعته »قالوا ترى«

فايز السعيد غنى لـ»قائد اإلنسانية« كلمة املكرمني تلقيها اإلعالمية مرمي الغامدي

نبض الوطن.. براڤو
اتسمت احتفالية االفتتاح بالتنظيم املميز 

والسالســة في الدخول وارشاد اجلمهور 
ملقاعدهم واحلرص على تقدمي املساعدة 

الالزمة ألي شخص يحتاجها، والتي قام بها 
فريق مجموعة »نبض الوطن« التطوعية، 
وهم مجموعة من الشباب الكويتي املميز 

احملبني لوطنهم واحلريصني على إظهاره في 
املناسبات الكبيرة بالشكل الالئق الذي يعكس 

مدى الترحاب الذي يقوم به شعب الكويت 
لضيوفه وزواره في أي وقت من األوقات.

لتعرض والدت���ه لوعكة صحية 
طارئة تطلب���ت وجوده بجوارها 
الفيصلي  الس���لطنة، ليغني  في 
أغنيت���ن هما »س���لم على الباب 
حبيب���ي« و»يا صان���ع اصنعلي 
طيارة«، ليعتلي املسرح من بعده 
سفير األحلان الفنان فايز السعيد 
الذي رحب ب���ه جمهور احلضور 
ترحيبا كبيرا، ليرد السعيد التحية 
بأحسن منها، فيبدأ وصلته الغنائية 
بكلمات أغنية قدمها حتية منه ألمير 
وقائد اإلنس���انية صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد، أعقبها 
بأغنيتي »مزين فله«، و»ينس���ى 

وأنا ما تناسيته«.
لتقف من بعده على خش���بة 
مسرح الس���املية فراشة اخلليج 
هند البحرينية، وتتألق بفستانها 
األحمر املستقي من لون علم مملكة 
البحرين الش���قيقة، فكانت على 
املس���رح بالفعل كالفراش���ة على 
املس���رح وتغن���ت بأغنيتي »هال 
باللي  باللي يراضين���ي«، و»هال 
القطري  الفنان  لفاني«، ويعقبها 

زين املوسى، ليكون مسك اخلتام 
بتكرمي مبدعي الكويت وهم األستاذ 
حمد عبداحلسن احلمد ود.صالح 
حمدان احلربي، وأيضا األس���تاذ 
سليمان محمد اخلليفي، والتقط 
املكرمون ص���ورة تذكارية برفقة 
املعال���ي جميعهم عقب  أصحاب 
التك���رمي، ويعلن  احلصول على 
عن فترة لالستراحة ليبدأ بعدها 
احلفل املوسيقي األول في مسرح 
الساملية والذي شارك في إحيائه 
ع���دد من أهم األص���وات في دول 

اخلليج العربي.
وبدأ احلفل مبعزوفة »عفراء« 
الذي  للمايسترو د.أحمد حمدان، 
يبهر احلضور في أي حفل بقيادته 
للفرقة املوس���يقية بامتياز، ومبا 

يقدمه أيضا من معزوفات.
وتن���اوب على تق���دمي احلفل 
مقدمت���اه ورود حي���ات واملميزة 
نورة عبداهلل، وكانت البداية مع 
الفنان العمان���ي خالد الفيصلي، 
الذي جاء بعد االعتذار الذي قدمه 
الزدجالي نتيجة  الفنان ص���الح 

اخلليجية، ومازح���ت احلضور 
معبرة عن س���عادتها بأنها تلقت 
تكرميها بنفسها، ألنها كانت تخشى 

املوت قبل أن يأتي هذا اليوم.
وبدأ التك���رمي من املبدعن في 
العربية املتحدة  اإلم���ارات  دولة 
بالش���اعر ابراهيم محمد إبراهيم 
وعبد العزيز املسلم وعبد القادر 
اإلدريسي، تالهم املكرمون من مملكة 
البحرين وبدأ باألس���تاذ إبراهيم 
عقيل آل سوار ود.علي حسن فوالذ 
واألس���تاذة غادة عثمان احلجي، 
ليأتي ال���دور عقبها على مبدعي 
اململكة العربية السعودية فكرم كل 
من حسن علي حسن وعبدالعزيز 
بن ناصر واالستاذة مرمي عبداهلل 
الغامدي، أعقبه���ا تكرمي مبدعي 
سلطنة عمان، فكرم كل من األستاذ 
أحمد بن سعود السياني ود. آمنة 
بنت ربيع ساملن، واألستاذ خميس 
بن جمع���ة املويتي، ليكرم بعدها 
مبدعو دولة قطر األستاذ سلمان 
ابراهيم محمد املالك، واألستاذ مطر 
علي الكواري، واألس���تاذ موسى 

القدير علي عبدالستار الذي قدم 
الشكر للكويت جلمع هذا اللفيف 
الكبير من فناني اخلليج في حفل 
واحد، ليبدأ غناءه بأغنية »العنبر 
والع���ود« وتالها »ي���وم عيده«، 
و»الكوي���ت هي الكوي���ت«، و»يا 
حبيبي ترا«، ليأتي املوعد الكبير 
مع أخطبوط العود صاحب الصوت 
املليء باإلحساس عبادي اجلوهر، 
الذي ما ان أعلن على صعوده على 
خشبة املسرح حتى تعالت اصوات 
تصفيق اجلمهور، مرحبن به ليؤكد 
بدوره عن سعادته البالغة ليكون 
ضمن الكوكبة الفنية التي تدشن 
حفالت مسرح الساملية، وأيضا أن 
تكون هذه هي احلفلة اخلامس���ة 
التي يحييها في الكويت هذا العام، 
آمال أن يحيي أيضا خمس حفالت 
أخ���رى قبل نهاية الع���ام، ويبدأ 
استمتاع اجلمهور بأغنياته التي 
بدأها بأغني���ة »زمان أول« تالها 
»خيرتني« ومن ثم »دقايق« لتعلو 
صيحات اجلمهور مطالبن بأغنية 

»قالوا ترا«.
وامتازت وصلة اخطبوط العود 
بالتفاعل الكبير من اجلمهور سواء 
كان تصفيق���ا أو غناء معه، فيما 
أكد البعض عن���د صعود املتألقة 
ن���ورة عبداهلل لتقدميه على عدم 
احلاجة لكل املقدمة واأللقاب التي 
قالتها، فيكفي أن يقال اسمه ليعلم 
اجلمهور بأنه على موعد مع الطرب 

األصيل.
وليأتي من بعده موعد اجلمهور 
مع مسك ختام احلفل سفير األغنية 
اخلليجي���ة، وه���و اللق���ب الذي 
الكبير  الفنان  يستحقه وبجدارة 
عبداهلل الرويشد، والذي يصحب 
دخوله على املسرح في أي مناسبة 
من املناسبات عاصفة من التصفيق 
والترحي���ب الكبير من اجلمهور، 
لينتقي مجموعة من أحلى أغانيه 
املليئة باملشاعر واألحاسيس ليبدأ 
وصلته الغنائي���ة بأغنية »روح 
وإنس���اني« ويليها »وعدتيني« 
ويختتم احلف���ل مبكس رائع بن 
أغنيتي »عاشت لنا الكويت« و»أنا 
أنا« ليصفق ويغني معه  كويتي 
اجلمهور بتفاعل كبير، ينزل من 
بعدها لصالة املس���رح ليصافح 
أصحاب املعالي ويحيي احلضور 

ضيوف الكويت.

خلود أبوالمجد

حفل فني ضخم أقيم أمس األول 
أعلن فيه عن االفتتاح الرس���مي 
ملسرح الساملية الذي استغرق بناؤه 
التكنولوجيا  ليتواكب مع أحدث 
املتوافرة في هذا املجال ما يقارب  
السنوات العشر، وتزامن هذا مع 
ختام أنشطة االجتماع العشرين 
لوزراء الثقافة اخلليجين، والذي 
أقيم حتت رعاية وحضور النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الش���يخ صباح اخلالد 
واألم���ن العام ملجل���س التعاون 
اخلليجي د.عبد اللطيف بن راشد 
الزيان���ي وأيضا وزي���ر اإلعالم 
الشباب  الدولة لش���ؤون  ووزير 
الشيخ س���لمان احلمود ووزراء 
الثقافة واإلعالم في دول اخلليج 

العربي.
وبدأ احلفل الذي قدمته ورود 
حيات واملتألقة األنيقة التي تتمكن 
في كل إطاللة لها من لفت األنظار 
إليها بس���المة نطقها وحضورها 
اجلميل نورة عبداهلل بكلمة لوزير 
اإلع���الم ووزير الدولة لش���ؤون 
الشباب الشيح سلمان احلمود أكد 
فيها أن افتتاح مس���رح الساملية 
ميثل نقلة نوعية في مجال املسرح 
الكويتي الذي بدأت مسيرته منذ 
عقود كثيرة، وأنه ليس س���وى 
خطوة أولى نحو حتديث وتطوير 
املرافق الثقافي���ة بالكويت، على 
أن تتلوها خط���وات أولى ضمن 
الثقافية  التنموية  االستراتيجية 

والفنية الشاملة في البالد.
العام  الق���ى االمن  وبعد ذلك 
ملجلس دول التعاون د.عبداللطيف 
الزياني كلمة اوض���ح فيها مدى 
متاسك دول اخلليج في ظل الظروف 
احمليطة بنا، ومن ثم صعد وزراء 
الثقافة ف���ي دول اخلليج العربي 
بصحبة راعي احلفل لبدء تكرمي 
عدد من األسماء التي متيزت في 
مج���االت الصحافة والفن واألدب 
والثقافة في دول اخلليج بعد إلقاء 
االعالمي���ة مرمي عبداهلل الغامدي 
لكلمة املكرم���ن، التي أكدت فيها 
اللتان  الفنون والثقاف���ة هما  أن 
متكنان الشعوب وتساعدهم على 
التع���اون ونبذ العنف الذي يريد 
البعض إفش���اؤه في مجتمعاتنا 

مرمي الغامدي متازح اجلمهور وتؤكد سعادتها بالتكرمي قبل وفاتها

»قالوا ترى« تشعل حماس اجلمهور والصفقة الكويتية بطلة احلفل

فايز السعيد يفتتح وصلته بأغنية لقائد اإلنسانية
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 مفرح الشمري 

»حشرات«.. !

املتابع للحركة الفنية الكويتية خصوصا في مجال التمثيل والغناء 
يجد فيها الكثير من االبداعات التي تدرس حاليا في الكثير من 
املعاهد الفنية النها حتمل بني طياتها فكرا ووعيا لتصبح هذه 

احلركة الرائدة في اخلليج، ويشار اليها بالبنان لدرجة ان قلدوها 
كثيرا ولكن من قلدوها لم ينجحوا بسبب التميز الكبير الذي 

متيزت بها والروح املوجودة فيها.
ولكن.. بعد االنفتاح الذي نعيشه حاليا دخل على هذه احلركة 

»حركة« تقليد مبعنى ان نقلد ما نراه من غيرنا سواء في التلفزيون 
او املسرح او حتى في افكار االغاني التي نسمعها حاليا ورغم انها 
ال تصلح ملجتمعنا ولكن النها جنحت في مكان ما نقلدها، والسبب 

دخول بعض»احلشرات«من منتجني وممثلني وممثالت ومطربني 
ومطربات الذين ال يفقهون ما يقدمونه للجمهور، وهمهم االول 
واالخير جمع »الفلوس«من هنا وهناك، حتت مظلة الفن الذين 

تناسوا رسالته السامية الذي اسسها اولئك الرواد وحببوا الناس 
بالفن من خالل ما قدموه من اعمال درامية او غنائية تتماشى مع 

عادات وتقاليد املجتمع الذي يعيشونه فيه.
التقليد االعمى الذي نعيشه االن في احلركة الفنية من قبل اولئك 

»احلشرات« الذين ظهروا في غفلة من الزمن اذا استمر فهو 
سيقضي على حركتنا الفنية ما لم يتحرك املخلصون على هذه 

احلركة من التخلص من تلك »احلشرات« حتى ال تنتشر اكثر 
للمحافظة على سمعة الفن الكويتي قبل فوات األوان!

ممثلة تهاوشت مع زميل 
لها النه فضح اسرارها 

الشخصية عند ربعه 
وتفكر انها ترفع عليه 

دعوى قضائية.. 
خير ان شاءاهلل!

مدير انتاج قاعد يتمصلح 
عند احد املخرجني 

علشان يشتغل معاه 
في مسلسله اليديد بس 
املخرج عارف االعيبه.. 

ياعمي اركد!

 ممثلة تفكر باالنتاج 
بس مو القية محطة 

فضائية تتعاون 
معاها النها يديدة 

على االنتاج.. 
شلچ بعوار الراس!

إنتاج دعوىشغل

ميريت: تشبيهي بأحمد السقا يسعدني!

ميريت مع والدتها شيرين

»كفر« االلبوم يعاكس كالمه.. 
السؤال الذي يطرح نفسه هل 
تناسى املاس اسم الشاعر عن 
قصد او من دون قصد.. اإلجابة 

عند املاس.

بعد تأكيده أنه كاتب أغنية »يحسدوني«

عادل املاس »يبخس« 
حق الشاعر دعيج املوسى في »تو الليل«!

استضاف برنامج »تو الليل« 
في حلقته أول من أمس املطرب 
عادل املاس للحديث عن أغنيته 
التي  اجلديدة »احب����ه وأبيه« 
طرحها املاس كأغنية سنغل في 
األسواق حيث تتحدث املاس عن 
غيابه وعودته للساحة مجددا 
ولكن استغرب املشاهدين من 
املط����رب عادل املاس بنس����ب 
كلم����ات أغنية »يحس����دوني« 
الذي طرحها في عام 2007 من 
خالل ألبوم »اجيلك« الذي طرحه 
في أول تعاون مع شركة هاب 
واالس����تغراب مفاده ان كاتب 
األغنية هو الشاعر الشاب دعيج 
املوسى وليس هو، والغريب ان 
املاس كرر ما قاله مرتني بأنه 
دعيج املوسىهو من كتب هذه األغنية رغم ان  عادل املاس

من فكرة وإشراف عبدالعزيز الصايغ وإخراج عيسى ذياب

»قاع أسوي فيلم« في »فويا السينمائي« 
بـ »هوليوود« نوفمبر املقبل

مفرح الشمري
@Mefrehs

وّجهت اللجنة املنظمة ملهرجان فويا 
السينمائي الذي ستقام دورته األولى في 14 
نوفمبر املقبل بعاصمة السينما »هوليوود« 

الدعوة لشركة ماجيك لنس لإلنتاج الفني 
ليشارك فيلمها السينمائي »قاع أسوي 

فيلم« األمر الذي رحبت به الشركة وقررت 
املشاركة، خصوصا ان هذا املهرجان هو أول 
مهرجان أفالم سينمائي عاملي بإدارة خليجية 

كويتية في عاصمة السينما هوليوود.
وذكر صاحب فكرة الفيلم واملشرف عليه 
عبدالعزيز الصايغ لـ» األنباء« ان احداث 

الفيلم تدور حول قصة حب بني اثنني يقف 

بينهم والد الفتاة وتنتهي قصتهما مبوت 
احلبيبة.

وأضاف قائال: القصة لها إسقاطات سياسية 
واجتماعية كثيرة، ومنها ان حياتنا عبارة عن 
تريلر )إعالن( وما هي إال مشاهد لم تكتمل.. 
لذلك اخترنا طريقه اخراج الفيلم بأنها تكون 

مثل طريقة »التريلر«.
العمل من اخراج عيسى ذياب ويشارك فيه 

نخبة من جنوم الشباب كضيوف شرف 
وهم: عبداحملسن القفاص وحسن عبدال 

ومبارك املانع وحسني املهدي ومحمد 
رمضان وغدير السبتي ومحمد احلملي 

وسفانة الشواف.
يذكر أنه قامت بتصميم اجلرافيك سارة 

الربيعان.

..وأثناء اجتماعات فريق العمل

بوستر الفيلم

املشرف عبد العزيز الصايغ مع املخرج عيسى ذياب

بوشهري: هذه أول جتربة لي في 
مجال التقدمي من خالل برنامج 
كافيه ش����بابي ويعرض اليوم 
الس����بت على شاشة تلفزيون 
الكويت من الساعة الرابعة الى 
اخلامسة مساء وتشاركني في 
التقدمي الزميلة العنود احلربي 
والبرنامج م����ن إخراج محمد 
الكندري واإلشراف العام خلالد 
بوحيمد. وعن فكرة البرنامج 
البرنامج شبابية  يقول: فكرة 
وكل ش����يء يخصهم وبالذات 
الشباب راح نستضيفه سواء 
بالفن أو الرياضة أو أي مجال 
آخ����ر باإلضافة الى العديد من 

التقارير.

يعرض كل يوم سبت الساعة 4

بوشهري على شاشة تلفزيون الكويت 
يحاور الشباب في »كافيه شبابي«

بشار جاسم

سعود بوشهري ممثل شاب 
شق طريقة بالعديد من األعمال 
ومتيز بالكاريزما الكبيرة التي 
يتمتع بها وكانت آخر مشاركاته 
انه  في مسلس����ل ثريا، حيث 
تطور بأدائ����ه التمثيلي حتت 
قيادة املخرج املبدع محمد دحام 

والقديرة سعاد عبداهلل.
سعود لديه جتربة جديده 
حاليا ولكنها ليس����ت جتربة 
متثيلية امنا دخوله الى عالم 
التقدمي من خالل برنامج جديد 
على شاشة تلفزيون الكويت.

سعود بوشهريوعن ه����ذا البرنامج يقول 

سورية تخسر مشتركها في »ستار أكادميي« 
وجوزيف عطية وأمل بشوشة يلهبان املسرح

مرش����يليان أثنت على متيز 
الطالب بأفكارهم وأحالمهم، 
فيما أشاد أس����اتذة وعرابو 
املواهب املؤلف املوس����يقي 
الش����اعر  الرحباني،  الياس 
أمير طعيمة، أستاذة الفوكاليز 
م����اري محفوض وأس����تاذة 
املس����رح بيتي توتل، بتقدم 
الطالب امللحوظ من أسبوع 

الى آخر.
األس���بوعية  احملط���ة 
للتقدير ضمن مراتب التوب 
5، شهدت عودة الطالب ريان 
عبدالرحمن بعد وقوفه في 
دائرة اخلطر األسبوع الفائت، 
أيض���ا مينا ال���ذي حل في 
املرتبة الرابعة، ليأتي إيلي 
الثالثة، ومحمد  املرتبة  في 
في املرتبة الثانية، وتتصدر 
غادة الالئحة، وتفوز برحلة 

استجمام إلى األردن. 
واملفاج����أة كان����ت إعالن 
رئيسة األكادميية أن أستاذ 
الرياضة مارسيلينو سيرافق 

غادة في رحلتها.
وفي ختام السهرة، وقبل 
إعالن النتائج، وجه الطالب 
حتي����ة للش����باب العرب����ي، 
وأهدوه نشيد احلياة واألمل 
»إحلم« من كتابة الشاعر أمير 

طعيمة.
وقد غادر الطالب السوري 
اسماعيل مناسترلي الذي غنى 
»قتلوني عيون السود«، بعد 
وقوفه في دائرة اخلطر الى 
جانب الطالبة املصرية شيرين 
يحيا التي غنت »إنت عمري«، 
واملغربية ابتسام تسكت التي 
غنت »خليك هنا خليك«. وقد 
حصلت األخيرة على %75.84 
من تصويت اجلمهور مقابل 
13.42% لش����يرين و%10.74 
إلسماعيل. فيما أعاد الطالب 

شيرين الى األكادميية.

الثنائي ريتا سليمان ومينا 
عطا في لوحتهما الرومانسية 
»Love Duo« وأغنية »حبوا 

بعضن«.
التونسية غادة  الطالبة 
اجلري����دي وجه����ت حتي����ة 
لبلدها في ذكرى ال�51 للجالء، 
وأهدته أغنية »أهيم بتونس 

اخلضرا«.
رئيسة األكادميية كلوديا 

»اخلياط����ة« وأغني����ة »م����ا 
بدي قلك ش����و بن����ي«، فيما 
تولت ليا مخ����ول من لبنان 
جتهيز احلقائب في لوحة ال� 
 Because« وأغنية »Valise«
of you«، ليس����افر الطالبان 
إيليا ومحمد ش����اهني  إيلي 
البندقية ضمن  الى مدين����ة 
لوحة »Venice« وأغنية »كان 
الى  أجمل يوم«، وينضمان 

بيروت - ندى مفرج سعيد

السهرة السادسة من »ستار 
أكادميي« كانت سهرة شبابية 
بامتياز، بحض����ور جنميها 
جوزف عطية الذي أش����عل 
املسرح، وأمل بشوشة التي 

تألقت بإطاللتني مميزتني. 
النج����م اللبناني جوزف 
عطي����ة افتتح الس����هرة مع 
الطالب����ني إيلي إيليا ومحمد 
شاهني بأغنية »الدنيا حلوة«، 
كما غنى مع الطالب الفلسطيني 
ليث أبوجودة أغنية »ويلك«، 
وأطل منفردا بلوحة راقصة 

ألغنية »الورد«.
 عطي����ة اعتبر أن طريق 
الفن صعب، ونصح الطالب 
باحملافظ����ة على قيم بالدهم 
وعائالتهم بعد أن يصبحوا 
فنانني. كما أضاف أن احلياة 
جميلة، وعلى الش����خص أن 
يعرف كي����ف يتعامل معها 

بحلوها ومرها.
أم����ا أمل، وبابتس����امتها 
الالفتة، فش����اركت ابتس����ام 
تسكت أغنية »أيوى بحبك«، 
ابن����ة بلدها  كما غن����ت مع 
الطالبة كنزة مرسلي أغنية 

»وهران«.
 بشوشة عبرت عن حبها 
لألكادميية بالقول: »شعور 
غريب ينتابني في كل مرة أقف 
أكادميي،  على مسرح ستار 
أحيي األساتذة ونحب اجلزائر 

بالزاف«.
طالب »س����تار أكادميي« 
جهزوا أمتعتهم، اس����تعدادا 
العالم ضمن  للس����فر حول 
لوح����ات »س����تار أكادميي« 
االس����تعراضية. وقد تولى 
الطالب����ان ريان عبدالرحمن 
الزايد خياطة  وعبد السالم 
مالبس����هم ضم����ن لوح����ة 

جوزيف عطية مع طلبة األكادميية

مها أحمد: جتربة تقدمي البرامج 
محطة مهمة في مشواري الفني

القاهرة – محمد صالح 

أكدت الفنانة مها أحمد أن جتربتها 
اجلديدة كمقدمة لبرنامج تلفزيوني )ربع 

دستة ستات(على قناة احملور أسعدتها 
كثيرا وتعتبرها محطة مهمة في حياتها 

الفنية، وأضافت في تصريح خاص 
لـ»األنباء«: أجمل ما في البرنامج أنني 

أتعامل مع زمالئي الفنانني والفنانات 
على طبيعتي وبشخصيتي ودون مبالغة 
أو قيود وندخل في اجلوانب اإلنسانية 
التي ال يعرفها عنهم املشاهدون وأحمد 
اهلل أن البرنامج لقي جناحا كبيرا لدى 

املشاهدين واشاد به زمالئي والنقاد.
وقالت: من اجل عيون جتربة تقدمي 
البرامج خسرت كثرا جدا من وزني 

بإرادتي ألني أردت الظهور بشكل 
مختلف وجديد ورغم أنني فشلت من 

قبل في أن أقلل وزني فإن اآلن البرنامج 
جعلني اكثر اصرارا وإرادة، وملدة اربع 
شهور كاملة اتبعت نظاما غذائيا قاسيا 

جدا مع التدريبات الرياضية مما أصابني 
وقتها باالنيميا وهبوط ضغط الدم حتى 

وصلت الى الوزن املثالي الذي فاجأ 
اجلميع.

ونفت مها أن إنقاص وزنها سيؤثر 
على مشوارها الفني وفرص عملها في 
الكوميديا، مؤكدة أنها كسبت صحتها 

وجمالها حتى لو خسرت ادوارها وأكدت 
أنها تلقت العديد من ترشيحات املخرجني 
مؤخرا في نوعية جديدة من الشخصيات 

لم تقدمها من قبل وتشعر مها بأنها 
تعرضت للظلم كثيرا بتصنيفها فنانة 
كوميدية، مما دفعها لتقدمي ادوار األم 

لفنانات شابات ودور املرأة العجوز حتى 
مها أحمدتؤكد للمخرجني انها فنانة شاملة.

من فقرات البرامي السادس

أن والدته���ا ل���م تتدخل في 
توجيهه���ا لدراس���ة اإلعالم 
والفلس���فة أو دخول مجال 

التمثيل واإلعالنات.
وعن قدرته���ا على تقدمي 
مش���اهد األكش���ن واملعارك 
الصعبة قالت: تتطلب دوري 
في فيلم هاتوا لي رجل ان أقدم 
عدة مشاهد أكشن فقررت أن 
أقدمها بنفسي دون االستعانة 

بدوبلير ومنها مشهد أقفز من 
النيل  الكوب���ري أعلى  فوق 
ونفذتها بإجادة جعل البعض 
يش���بهها بأحمد السقا وهي 

جتربة أسعدتها كثيرا.

القاهرة ـ محمد صالح

الفنان���ة الش���ابة ميريت 
أس���امة ابنة الفنانة شيرين 
واملخرج محمد اسامة أكدت ل� 
»األنباء« أنها ليست متعجلة 
الشهرة والنجومية وتنتقي 
أدوارها بعناية شديدة وهو 
س���بب قلة أعماله���ا الفنية، 
العديد من  حي���ث رفض���ت 
األعمال الفنية لعدم قناعتها 
الفنية به���ذه األعمال خاصة 
انها قدمت أعماال تفتخر بها 
ومنها أفالم »هاتولي راجل«، 
»حس���ن ومرق���ص« و»حلم 
عزيز«، ومسلس���ل »الرجل 
العن���اب«، لذل���ك انقطعت 
لفترة عن الفن وعملت مبجال 
العقارات ألن الفن لم يكن ميثل 
اهم طموحاتها وان دخولها 
ه���ذا املج���ال كان باملصادفة 
وبترشيح من املخرج عمرو 
العديد  عرفة وش���اركت في 
من اإلعالنات، ولكنها مؤخرا 
ش���عرت بأن الفن يجري في 
عروقها رمبا بالوراثة خاصة 
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الفهد يلتقي املواطنني أصحاب الشكاوى واملعامالت اإلثنني املقبل

استكماال إلستراتيجية العمل 
التي تنتهجها وزارة الداخلية 
وفتح قنوات التواصل وتفعيل 
الروابط اإلنسانية الستقبال 
املواطنني أصحاب الش���كاوى 
واملعام���ات ذات الطبيع���ة 

القانوني���ة والتي حتتاج إلى 
اعتمادها من قبل اجلهات األمنية 
املعنية وفق األطر القانونية 
واإلجراءات املنصوص عليها 
ويستقبل وكيل وزارة الداخلية 
الفريق س���ليمان الفهد، عددا 

من املواطن���ني للتعرف على 
مقترحاتهم واستفس���اراتهم 
وشكاواهم ومعاماتهم املتعلقة 
بقطاعات املرور، واجلنس���ية 
واجل���وازات، واملؤسس���ات 
اإلصاحي���ة وتنفيذ األحكام 

مبقر وزارة الداخلية في منطقة 
ش���رق من الساعة 8.30 حتى 
الساعة 9.30 صباحا يوم االثنني 
املقب���ل، وذلك بحضور وكيل 
الوزارة املساعد لشؤون املرور 
اللواء عبداهلل املهنا، ووكيل 

وزارة الداخلية املساعد لشؤون 
اجلنسية واجلوازات اللواء مازن 
اجلراح ووكيل وزارة الداخلية 
املساعد لش���ؤون املؤسسات 
اإلصاحية اللواء خالد الديني، 

واملديرين العامني.

سلب بقال في الفنطاس بفأس وساطور
عبداهلل قنيص

تقدم مصري أربعيني لإلباغ عن سلب 
مبالغ موجودة ببقالة في منطقة الفنطاس.

وقال مصدر امن���ي ان صاحب الباغ بدا 
مذعورا وقلقا، وق���د متت تهدئته حتى أفاد 

بأن شخصني أحدهما يحمل ساطورا واآلخر 
فأس���ا اقتحما عليه البقالة، مهددين بضربه 
في حال لم يسلمهما املبلغ املوجود بالدرج، 
وعليه سلمهما املبلغ الذي ال يعرف قدره والذا 
بالهرب، وعليه مت تسجيل قضية وإحالتها 

الى املباحث ملعرفة هوية املتهمني.
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حذرت من التجاوب مع بعض مواقع التواصل االجتماعي املنحرفة واملشبوهة والتي تبث من اخلارج

»الداخلية«: اتخذنا إجراءات احترازية للحيلولة دون انضمام املغرر بهم
 من الشباب والوقوع في شَرَك تلك اجلماعات اإلرهابية

أمور تقدموا من تلقاء أنفسهم 
لإلبالغ عن أبنائهم ممن غرر 

بهم باسم اإلسالم.

سرية تامة

الى  الوقت ذاته  ودعت في 
المزيد من التعاون والمسارعة 
بتقديم ما لديهم من معلومات 
ي����رون أنه����ا تفي����د األجهزة 
األمنية نحو أمن الوطن وأمان 

مواطنيه.
كما اشار البيان الى ان أجهزة 
األمن لديها تعليمات واضحة 
البالغ����ات والتعامل  بتلق����ي 
مع تلك الحاالت بس����رية تامة 
وكامل����ة بالتعاون مع الجهات 

المختصة.

والتقدير للمواطنين وحثهم 
عل����ى مواصل����ة التع����اون 
والمس����ارعة بتقدي����م أي 
معلومات ي����رون أنها تمثل 
أهمية بالنسبة للجانب األمني، 
داعية الجميع الى أن يتحملوا 
واجبهم األبوي واألس����ري 
والمجتمعي ومسؤولياتهم 
الوطنية في االصطفاف إلى 
جانب جه����ود أجهزة األمن 
الجهد  وبذل أقصى درجات 
والتعاون حماي����ة ألبنائنا 
ووقاية لهم ودعم ما يبذله 
رجال األم����ن م��ن الجه���ود 
األمنية نحو أمن الوطن وأمان 

المواطنين.
الوزارة بأولياء  وأشادت 

تعليمات واضحة مفادها تلقي 
أولياء أمور  جميع بالغ���ات 
الشباب وأقاربهم وكل من يهمه 
أمر وصالح أي من هؤالء األبناء 
المضلل والتعامل  والشباب 
معها بس���رية تام���ة وكاملة 
ومحفوظة والعمل على سرعة 
إلحاقه���م بالبرنامج الوقائي 
وتأهيل الشباب وحمايتهم من 
تلك األفكار المتطرفة تنفيذا 
لمخططاتهم على حساب أمن 
الوطن واس���تقراره وإشاعة 
التطرف والتش���دد  ثقاف���ة 
وارت���كاب أعمال العنف بكل 

أشكاله وأنواعه.
وتوجه����ت إدارة اإلعالم 
األمني بهذا السياق بالشكر 

م���ن وس���ائ�ل االتص���ال 
المنحرفة.

وأك���دت اإلدارة ان جميع 
اإلج���راءات االحترازية أمنيا 
وتأهيليا تعمل حاليا متزامنة 
التتبع والبحث  مع عمليات 
المعلومات  والتحري وجمع 
والمالحقة القانونية واإلحالة 
لجهات االختصاص في إطار 
التأهي���ل للحيلولة  خط���ة 
دون انضمام المغرر بهم من 
الشباب والوقوع ف�ي شرك تلك 

الجم��اعات اإلره���ابية.

تعليمات واضحة

وأكدت إدارة اإلعالم األمني 
ان جميع أجهزة األمن لديها 

أشادت إدارة اإلعالم األمني 
بوزارة الداخلية في بيان لها 
البن���اء والمثمر  بالتعاون 
أبداه بعض  واإليجابي مما 
أولياء األمور الذين تقدموا 
بدافع حبهم ووالئهم تجاه 
أم���ن وطنهم واس���تقراره 
باإلبالغ عن أبنائهم المغرر 
به���م باالنضمام وااللتحاق 
بالجماعات المتطرفة دينيا 
وفكريا والتخفي وراء أهداف 
واهية وشعارات زائفة باسم 
الجهاد واالستشهاد والدين 
اإلسالمي منها براء، وذلك عبر 
مواقع التواصل االجتماعي 
المشبوهة واإلنترنت الذي 
الخ���ارج وغيرها  الشيخ محمد اخلالديبث من 

أشادت بأولياء أمور 
تقدموا من تلقاء 

أنفسهم لإلبالغ
عن أبنائهم ممن 
غرر بهم باسم 

اإلسالم

عيادة اجللدية

د. حممد جواد جعفري

عيادة العيون

د. حم�شن اأبل )ا�شت�شاري جراحة عيون(

- احدث    جهاز   لعالج       جتاعيد-  ن�شارة      الوجه  - التبيي�ض

- ليزر     اإزالة        ال�شعر       وعالج    ال�شعريات   الدموية  والتجاعيد

- حـــقن الفيتامينات - امليزوثريابي لت�شاقط ال�شعر

- حقــــن   البوتكـــ�ض   للتجاعــيـــد   والتعـــرق -   تكبيــر   ال�شفــــايف 

- الــلــيــزك خــــالل دقـــائـــق لــتــ�ــشــحــيــح الــنــظــر.

فــــــــرونــــــــت. ــــــــــويــــــــــف  ال ـــــة  ـــــي ـــــن ـــــق ت  -

الــــعــــيــــون. عـــمـــلـــيـــات  ـــع  ـــي ـــم ج اجـــــــــــراء   -

الرقعي - قطعة 14 - ق�شيمة 78 - خلف فندق رمادا - ت:  24991099 - 66625329

مركز البدع الطبي �سابقامركز يــونيفــرسـال الطبي

Universal Medical Center

جـلـديــــة      لـــيـــزر       جتميـــل الـــوجـــــه والـــج�ســـــم

د. طالل �سليمان العلي د�ســمــــان كليـنيـــــك

 ال�سعب البحري - ق 8  - �ش حممد دروي�ش العرادي - ت: 22628090 - 22658090

عيادة التخ�شي�ض ونحت و�شد اجل�شم عيادة الليزر عيادة اجللدية والتجميل والب�شرة 

پ )�سد الب�سرة وحماربة ال�سيخوخة

. )TOTAL FX وبنتائج مذهلة بتقنية

پ اإزالة ندبات ح�سب ال�سباب العميقة واآثار

حب ال�سباب واجلروح.

.Total Fx, Deep Fx, Active Fx, Fractional, Co2 

پ عالج الكلف والت�سبغات وامل�سامات . 

پ تبيي�ض وتوحيد لون الب�سرة واجل�سم

.Fraxpeel Meso Gold  بتقنية

پ نحت الوجه باأحدث التقنيات العاملية الهوليودية

.)PRP البوتك�ض - الفيلر - ميزوثريابي البالزما( 

پ اأكرب واأحدث وحدة ليزر لعالج جميع 

م�ساكل الب�سرة )البي�ساء وال�سمراء(

 واإزالة ال�سعر الأ�سود والوبرى.

پ اإزالة الأوعية الدموية  - الوحمات - ال�سامات .

 Slim laser lipo پ اأحدث جهاز ليزر

لتذويب الدهون ونحت و�سد اجل�سم بدون 

جراحة وبنتائج فورية.

پ نحت و�سد اجللد باأحدث التقنيات العاملية

Laser - RF Radio Frequency  
Ultra Sound - Infra Red .

 4D-NH پ عالج كافة م�ساكل ال�سعر بتقنية

Hair 360 Laser لعالج ت�ساقط ال�سعر وفقدان 
كثافته وال�سلع بدون جراحة اأو ندبات للرجال والن�ساء.

عيادة ال�شعر 
خ�سومات خا�سة ت�سل اىل 50 % لعمالء 

بيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الدويل

عرو�ش خا�سة ليزر اجل�سم كامل 

بدون البطن والظهر فقط 129 د.ك 

پ ت�سخي�ض وعالج جميع الأمرا�ض اجللدية.

پ حقن الفيلرز لتكبري ال�سفاه واخلدود.

ال��وج��ه وعالج  ل��ن�����س��ارة  امل��ي��زوث��رياب��ي  پ جل�سات 

ت�ساقط ال�سعر.

پ اذابة الدهون وازالة ال�سيلوليت و�سد اجل�سم باحلقن.

پ جل�سات تبيي�ض الب�سرة عن طريق احلقن.

الزائد  ال���ت���ع���رق  مل���ع���اجل���ة  ال���ب���وت���ك�������ض  ح���ق���ن  پ 

والتجاعيد.

پ عالج الهالت ال�سوداء والتجاعيد حول العني.

پ اأحدث طرق التق�سري الكيميائي لعالج جتاعيد 

الب�سرة وت�سبغات اجللد والن�سارة.

حلجز املواعيد واال�شتف�شار 77 / 66 / 24754355

عيادة اجللدية والليزر وجتميل الب�شرة

د/ حممد عمران -  اأخ�شائي جلدية وتنا�شلية

پ اأحدث طريقة لعالج

    1- التجاعيد     2- التقدم بال�سن    3- ت�ساقط ال�سعر

) PRP ( تقنية البالزما الغنية بال�سفائح الدموية     

عروض خاصة 
على الليزر

البالزما

• �سكاوى الأطفال العامة.
• التهابات احللق واللوزتني وجهاز التنف�ض  )الرئتني(.
• النزلت املعوية.     • احل�سا�سية ال�سدرية واجللدية.

• اأمرا�ض �سعف املناعة.

د. صالح الرومي
اأخ�سائي اأطفال خربة اأكرث من 30 عامًا 

 ت�سخي�ض وعالج كافة احلالت

اأوقات ال�دوام من 8:30 �سباحًا اإىل 12:30 ظهرًا حويل - طريق امل�غرب ال�سريع - جم��مع اأط�باء النقرة ال����سمال�ي -  الدور الرابع - ت: 22614130 - 22391175

 ومن 4:30 اإىل 8:30 م�س���اًء

د. عبدالرحمن السداوي
)م�سجل اأ�سنان( 

ماج�ستري جراحة الفم والأ�سنان جامعة القاهرة

عالج الع�سب ب�������دون اأمل للكبار والأطفال باأحدث التقنيات، 

اأحدث اأجه�������زة التعقيم ، تبيي�ض الأ�سن�������ان با�ستخدام جهاز 

زووم الأمريكي ، اأ�سعة رقمية، ح�سو جتميلي، تركيبات زركون

يوجـــد خصـــم خـــاص

مستــوصف الدكتور صالح الرومـي الطبي

الجلدية والتجميلرويــال كلينك
والليزر

ا�ست�س�������ارات اجل�����لدي��������ة 

والتجمي�����������ل واللي�������������زر

ع�������س��������و الأك��������ادميي�����������ة 

الأم����ريكي��������ة للجل���������������د 

 20 �سنة خربة يف املجال

• خيوط الذهب ثالثية الأبعاد ل�سد الوجه والرقبة.
• عالج حب ال�سباب واحلفر الناجتة عنه.

• برامج ت�ساقط ال�سعر وتكثيفه.
• ن�سارة الب�سرة - توريد ال�سفايف.

• حق���ن البالزما للوج�������ه وكثافة وال�سعر.
• ميزوثريابي - بوتك�ض - فيللر جلميع مناطق الوجه واجل�سم. 

• تعديل �سطح الأنف.

جم���ي�����ع  لإزال�������ة  متط���������ورة  ب��������اردة  لي������������زر  اأج��������ه������زة   -1

والأبي�ض  ال��������سمي����ك  )الأ�س������ود  ال���������زائ����������د  ال������سعر  اأنواع 

الوب����ري( ب�ع�دد جل�سات قليلة وبدون اأمل.

2- جل�سات ن�سارة للوجه واإ�سافة الرونق واللمعان للب�سرة.

3- اإزالة الكلف والبقع واإخفاء امل�سامات والتق�سري باأنواعه.

واحل���م������راء( )البي�س������اء  ال���ج��ل������د  ت�سقق������ات  ع�������الج   -4

واللي��زر ال�سوئي لتبيي�ض اجل�سم.

ي
د. مريفت احلناو

عالج المسام المتوسعة في جلسة واحدة

@ٍRoyalClinicKw55146569 - 25655839ال�ساملية - الدائري الرابع - مقابل املطايف - الدور ال�ساد�ض

أخصائيات
على مستوى عالي

تبييض األماگن احلساسة  من اخلبرة
وتوحيد لون اجلسم
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اآلسيوي احتفظ باملخدرات في ثالجة صغيرة

املقدم الشيخ عبداهلل املالك

مباحث الهجرة واجهته بتهمة رشوة موظف عام

لبناني ملوظف منافذ: »هيك 1500 دوالر 
وخلصني وراي شغل في الديرة«

عبداهلل قنيص

أحال مدي���ر مباحث مطار 
الكويت الدولي يوم امس الى 
النيابة العام���ة وافدا لبنانيا 
بتهمة تقدمي رشوة الى موظف 
الكويت، كي يغض  في مطار 
املوظ���ف البص���ر ع���ن كون 
الوافد اللبناني س���بق إبعاده 
عن الكويت، واسمه مدرج على 
قوائم غير املصرح لهم بدخول 
البالد، ومتت احالة 1500 دوالر 
إلى مل���ف القضية، حيث قام 
الى  اللبناني بتقدميها  الوافد 
املوظف كي ميكنه من دخول 
امني  البالد، وبحسب مصدر 

ف���إن موظفا ف���ي منفذ مطار 
الكويت الدولي ابلغ مسؤوليه 
بأن واف���دا لبنانيا حضر الى 
البالد بس���مة زيارة جتارية 
ولدى انه���اء اجراءات دخوله 
اكتشف انه سبق وأن أبعد عن 
البالد واسمه مدرج على قوائم 
املمنوعني، حيث سارع املوظف 
الى ابالغ اللبناني بأنه سيعود 
من حيث اتى كونه غير مصرح 
له بالدخول ليفاجأ بأن اللبناني 
يخرج له 15 ورقة من فئة 100 
دوالر طالبا منه ان ميكنه من 

الدخول.
واضاف املصدر: فور ابالغ 
موظف املنافذ مس���ؤوليه مت 

اخط���ار مدي���ر مباحث مطار 
املقدم الشيخ  الدولي  الكويت 
عب���داهلل املالك والذي اخضع 
اللبنان���ي للتحقيق  الواف���د 
ليعت���رف بأن���ه ق���دم املبلغ 
للموظف باعتبارها »اكرامية« 

حسب وصفه.
وأكد املصدر ان املقدم الشيخ 
عبداهلل املالك رفع تقريرا بشأن 
ال���ى االدارة  اللبناني  قضية 
العامة لشؤون االقامة للبحث 
عن كيفية استخراج سمة دخول 
للواف���د اللبنان���ي رغم كونه 
سبق إبعاده عن البالد واسمه 
مدرج على قوائم املمنوعني من 

الدخول.

بعد إغالق ممر اإلسعاف مبركبة فارغة

إحالة باكستاني وزوجته و3 من أبنائه إلى »اجلنائية«
 قدموا إلى البالد بجوازات بريطانية مزوّرة

عسكري ضرب محققاً لتمكني عربية قاصر من الهرب

عبداهلل قنيص

أح���ال رجال أم���ن مطار 
الكوي���ت الدول���ي امس الى 
املباحث اجلنائية 5 وافدين 
جميعه���م م���ن اجلنس���ية 
الباكس���تانية تض���م زوجا 

وزوجة و3 اطفال حملاولتهم 
البالد بجوازات  الى  الدخول 
سفر مزورة، بينما نفى الوافد 
الباكس���تاني في التحقيقات 
االولي���ة ان تكون اجلوازات 
التي بحوزته مزورة، مؤكدا 
انه باكس���تاني االصل ولكن 

البريطانية  يحمل اجلنسية 
فيم���ا مت التأك���د م���ن خالل 
اجهزة احلاسوب ان اجلوازات 

مزورة.
وقال مصدر امني ان الوافد 
الباكستاني وصل الى البالد 
لزيارة اقارب  له وكان بصدد 

الدخول الى الكويت باعتباره 
يحمل جنسية بريطانية متكن 
حاملها من الدخول الى الكويت 
دون اذن مسبق، وأشار املصدر 
الى انه بوضع اجلوازات على 
اجهزة الكش���ف عن التزوير 

اكدت ان اجلوازات مزورة.

عبدالعزيز فرحان

تعرض أحد محققي مستشفى 
مبارك الكبير لالعتداء والضرب 
والق����ذف م����ن قبل عس����كري 
بالداخلية وفتاتني، وبحس����ب 
ما ورد على لسان احملقق فإنه 
كان قد انتهى من نوبة عمله، 
وخالل خروجه من العمل الحظ 
وجود مركبة، وقد أغلقت ممر 
اإلسعاف اخلاص باملستشفى 
وال يوجد باملركبة أحد، فتوجه 
الى النقطة األمنية التي لم يكن 
متواجد بها أحد، وأضاف احملقق: 
»من منطلق كل مواطن خفير 
ولكوني محققا اتصلت بغرفة 
العمليات لإلبالغ عن الواقعة، إال 
ان غرفة العمليات وعن طريق 

اخلطأ على األرجح أبلغت عن 
ان الواقعة في مستوصف مبارك 
الى  الذي دعاني  الكبير، األمر 
االتصال بضابط مخفر اجلابرية، 
وعقب دقائق من اتصالي شاهدت 
فتاتني تتوجهان الى املركبة التي 
كانت قد أغلقت الطريق، وعندها 
طلب����ت إثباتاتهم����ا ليتبني ان 
إحداهما عربية قاصر وال حتمل 
أي إثبات واألخ����رى مواطنة، 
فتسلمت البطاقة وانتظر ضابط 
املخفر داخل املستشفى، وخالل 
االنتظ����ار فوجئت بش����خص 
يرتدي دشداش����ة وتبدو عليه 
اإلصابة يطرق نافذة سيارتي، 
وعندما قمت بفتح الزجاج له، 
أظهر الشخص هويته واتضح 
انه عسكري بالداخلية، فأخبرته 

بأن����ي محقق في املستش����فى 
وأخرجت له بطاقتي، عندها طلب 
العسكري مني ان اسلمه بطاقة 
املواطن����ة وهددني، فرفضت، 
وعلى غفلة مد العسكري يده 
على اليد اليمنى لسلب البطاقة 
مني غصبا، األمر الذي دعاني 
الى النزول م����ن املركبة، وقد 
تهجم علي العسكري«، وأشار 
احملقق الى ان احدى الفتاتني وفي 
التشابك قامت بسبي  حلظات 
وحتفيز العسكري على ضربي، 
مش����يرا الى ان املارة تدخلوا 
وقاموا بتفريقنا، مما سهل على 
العسكري س����لب البطاقة منه 
والهرب الى املركبة، حيث طلب 
من السورية القاصر ان تنزل 
حتى يتسنى للمواطنة الدخول 

الى مركبة العسكري، إال انه في 
تلك اللحظة قد وصلت الدورية، 
فهرب اجلاني وترك السورية 
القاصر في مواقف املستشفى 
وتوارى ع����ن األنظار، وعليه 
متت معاجلة إصابات احملقق 
باملستش����فى وإحالة قضيته 
والقاصر الى مخفر اجلابرية، 
هذا ومت تسجيل قضية اعتداء 
بالضرب والسب والقذف وإهانة 
موظف، وأوضح املصدر انه مت 
ضبط املعتدي الذي لم يفصح 
عن هوية املواطنة التي كانت 
معه، وقد أشار املصدر الى ان 
احملقق رغم تزويده باسم الفتاة 
الرباعي للمباح����ث في مخفر 
اجلابري����ة إال انهم لم يتمكنوا 

من االستدالل عليها.

باكستاني حاول تهريب احلشيش 
في »قوالب الثلج«

هاني الظفيري

أطاح رجال منفذ العبدلي بوافد من اجلنسية الباكستانية 
وبحوزته 10 كيلوات من مادة احلشيش املخدر قام بوضعها 

في »قوالب الثلج« وفي التفاصيل ان رجال جمارك منفذ 
العبدلي اشتبهوا بوافد باكستاني قادم من العراق فتم تفتيش 

»قوالب الثلج« املجمدة بطريقة يصعب اكتشافها ليتم عمل 
ثقب بقالب الثلج الذي كان بداخله كمية احلشيش املضبوطة.

نيبالية إلى إنعاش مستشفى الصباح 
حملاولتها االنتحار مبادة مجهولة

تشابهًا الرقم املدني ملصري 
ومواطن فطالبت شركة االتصاالت 

األخير بـ 349 ديناراً  مديونية

آسيوية مزدوجة أهانت
 موظفة في مطار الكويت

األمواج لفظت جثة جنني
 غير مكتمل النمو  في أبوحليفة

البحث عن مجهول هدد شاعرًا 
مبسدس في جمعية العدان

السياج أتلف مقدمة سيارة 

حريق بناية في حولي
 خلّف خسائر مادية

مطاردة تنتهي بضبط مطلوب 
ومتغيب و36 زجاجة »محلي«

هاني الظفيري -  عبدالعزيز فرحان

ادخلت وافدة نيبالية الى مستشفى الصباح ونقلت الى 
غرفة العناية الفائقة لتقدمي االسعافات الضرورية على 
ان تخضع للتحقيق الحقا للوقوف على ماهية مادة قامت 
بتناولها افقدتها الوعي واإلدراك، وبحس����ب مصدر امني 
فإن زميلة الوافدة ابلغت رجال األمن بأنها تقيم في شقة 
مشتركة مع مواطنتها وحينما طرقت باب الغرفة لم جتب 
وهذا دعاها الى كس����ر الباب لتجد زميلتها تنازع املوت، 
وبالكشف الطبي على الوافدة تبني تناولها ملادة مجهولة 
ادت الى دخولها في غيبوبة ومتثلت حالتها الصحية في 
صعوبة التنفس وهبوط شديد في الضغط وتسارع في 

ضربات القلب وتوسع حدقة العني.

هاني الظفيري

سجل مواطن في مخفر خيطان قضية تزوير في محرر 
رسمي، وجاء تسجيل املواطن للقضية بعد ان تقدم الى 
شركة اتصاالت للحصول على خط هاتف وجهاز حديث 
ومت ابالغ����ه في االتصال انه مدين ب����� 349 دينارا، وقال 
املواطن: س����ارعت الى مقر الشركة وطلبت االطالع على 
العقد ليتم استخراج العقد وتبني ان العقد مسجل باسم 
وافد مصري وان البطاقة املدنية املرفقة في العقد باسم 
الوافد املصري، واضاف املواطن في بالغه ان هناك خطأ 
متثل في ان رقمه املدني متشابه مع رقم الوافد املصري، 
ومضى املواطن بالقول: رغم كل ذلك رفضت الشركة اعطائي 

هاتفا النني بالنسبة لهم مدين مببلغ مالي.

عبدالعزيز فرحان

اتهمت موظفة تعمل في ادارة املنافذ وافدة آس����يوية 
بحوزتها جنسية أوروبية بإهانتها خالل ادائها مهام عملها، 
وقالت املوظفة في القضية ان اآلس����يوية قامت بالصراخ 
عليها خالل طلبها انهاء اجراءات دخولها للبالد من خالل 
التردد على ش����ركة متخصصة في استخراج ڤيزا خاصة 

برعايا الدول األوروبية.

محمد الجالهمة

اخطر رجال أمن األحمدي ظهر امس االدارة العامة 
لألدلة اجلنائي���ة بوجود جثة طفل غير مكتمل النمو 
لفظته أمواج البحر على مقربة من شاطئ أبوحليفة.

وقال مصدر امني ان بالغا تلقته عمليات الداخلية 
بوجود جثة طفل غير مكتمل النمو حيث سارع رجال 
أمن األحمدي وبعد التأكد من ان اجلثة لطفل مت اخطار 
األجهزة املعنية مبا في ذلك وكيل نيابة األحمدي والذي 
امر بتس���جيل قضية، ورجح مصدر ان يكون الطفل 
نتيجة حمل خارج العالقة الزوجية، مشيرا الى ان الطب 

الشرعي سيقف الى حد كبير على عمر اجلنني.

هاني الظفيري

سجلت في مخفر العدان قضية تهديد بالقتل ضد 
ش���خص مجهول، وذلك بعد ان تقدم ش���اعر كويتي، 
مشيرا الى انه كان يتواجد في مواقف جمعية العدان، 
وقام شخص ال يعرفه بوضع سالح ناري على رأسه 
مهددا اي���اه بالقتل، هذا ومتت احالة املدعي الى االدلة 
اجلنائية للوقوف على حقيق���ة االدعاء ورصد اآلثار 
التي احدثها اجلاني في رأس املدعي السيما ان الشاعر 
اكد ان املدعى علي���ه احدث به اصابة في الرأس جراء 

ضربه بأسفل املسدس.

هاني الظفيري

شهد طريق الدائري الرابع السريع حادث اصطدام 
يابانية بالسياج احلديدي واعتراضها في احلارة اليمنى، 
حيث مت سحبها وإبعادها عن الطريق قبل ان تصطدم 
بها الس���يارات املارة، وقال مصدر أمني ان بالغا ورد 
مساء أمس األول عن وقوع حادث اصطدام على طريق 
الدائري الرابع باجتاه الساملية وحتديدا مقابل منطقة 
الصليبخات وتبني ان احلادث ه���و اصطدام يابانية 
بالسياج احلديدي، حيث افتلت مقود املركبة لتتوقف 

بعد اصطدامها بالسياج الذي أتلف واجهة السيارة.

هاني الظفيري

أخمد رجال إطفاء النقرة والساملية حريقا بعمارة 
في منطقة حولي دون ان يسفر احلريق عن وقوع أي 
إصابات، وفي التفاصيل التي يرويها مصدر امني ان 
بالغا ورد إلى غرفة عمليات الداخلية عن وقوع حريق 
في بناية في منطقة حولي من ثالثة طوابق قام رجال 
اإلطفاء بإخالئها من الس���كان، حيث مت إخماد النيران 

التي لم تخلف سوى خسائر مادية.

عبداهلل قنيص

أحال رجال امن اجلليب الى االدارة العامة ملكافحة 
املخدرات وافدين آس���يويني حليازة 36 زجاجة خمر 
محلي، وجاء ضبط الوافدين بعد مطاردة على االقدام في 
منطقة اجلليب، والالفت ان اآلسيويني تبني ان احدهما 
مطلوب للتحقيق في االدارة العامة للتحقيقات واالخر 
مطلوب ملباحث الهجرة لكونه متغيبا، وقال مصدر امني 
ان رجلي االمن شاهدا شخصني يحمالن أكياسا تبدو 
ثقيلة ليتم الطلب منهما التوقف ملعرفة حمولة االكياس، 
اال ان اآلسيويني تركا االكياس وهربا على االقدام لتتم 

مطاردتهما وتبني انهما هنديان ومطلوبان.

من حريق حولي 

 املطلوبان وأمامهما اخلمور احمللية 
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أحمد ومها احتفال بزفافهما في الكنانة

الزميلة ماجدة  احتفلت 
سليمان بزواج ابنتها م.مها 
محمد جاد على احملاس���ب 
الش���يخ،  أحم���د احملمدي 
في قاع���ة ماربيال في مصر 
بحض���ور حش���د كبير من 
األهل واألصحاب والزمالء 
الذين قدموا املباركة والتهاني 
باملناسبة السعيدة ومتنوا 
للعروس���ن حي���اة حافلة 
بالس���عادة والهن���اء، م���ع 
الدع���اء لهما ب���أن يرزقهما 
ألف  الذرية الصاحلة،  اهلل 
مبروك للعروسن وللزميلة 

 احمد وخالد ورمي ومنة ماجدة.

 العروسان احمد احملمدي وم.مها محمد

 والد العروس محمد جاد واخوانها احمد وعبدالرحمن وخالد 

محروس: ممارسة الرياضة واإلقالع عن التدخني للوقاية من األزمات القلبية

البحوة خالل احتفال »السالم الدولي« باليوم العاملي للقلب: 
40% نسبة الوفيات بأمراض القلب والشرايني في الكويت

الفورية واملزمنة كفش���ل 
القلبية أو  القلب، الصدمة 
اضطراب نظ���م القلب، قد 
تش���كل خطرا على حياة 
املريض، ولذا وجب الوقاية 
من حدوث النوبة القلبية.

وقال محروس ان طرق 
الوقاية من النوبة القلبية 
أو  إزال���ة،  ف���ي  تتمرك���ز 
تخفي���ف عوامل اخلطورة 
التي تسبب النوبة القلبية 
من خ���الل االمتن���اع عن 
اإلفراط في استخدام ملح 
الطع���ام واحلف���اظ على 
الوزن واإلقالع عن التدخن 
البدني  النشاط  وممارسة 
بصف���ة يومي���ة واحلفاظ 
على معدل ضغط الدم في 
نس���ب طبيعي���ة وخفض 
الدهون وكوليسترول الدم 
واستخدام األسبرين حتت 
إش���راف الطبيب واجراء 
االختب���ارات والتحالي���ل 

الدورية. 
وأوضح ان السمنة وفقا 
لتصنيف اجلمعية الطبية 
األميركية أصبحت مرضا 
معترفا به عامليا، فهي بوابة 
رئيس���ية لعب���ور امراض 
خطيرة، مشيرا الى أن زيادة 
نسبة الدهون باجلسم تضر 
بصحة القلب وتتسبب في 
خلل مبس���تويات السكر 
والضغط والكوليسترول في 
الدم، ونوه الى أهمية العمل 
على تخفيض مس���تويات 
الكوليسترول الضار بالدم 
كخطوة رئيس���ية لتقليل 

التعرض ألمراض  مخاطر 
تصلب الشراين، مشيرا إلى 
ان أمراض القلب والشراين 
هي الس���بب األول للوفاة 
بنس���بة 30% من إجمالي 
عدد الوفيات على مستوى 

العالم.
واضاف: ان طرق عالج 
التاجية  الش���راين  مرض 
تتمثل في توسعة مجرى 
الشريان عن طريق البالون 
ومعدالت جناحها أصبحت 
مرتفعة وهي طريقة مثلى 
للكثيرين من مرضى القلب، 
مشيرا الى ان العالج الدوائي 
قد يكون خيارا وحيدا ملن 
ال تسمح حالتهم للخضوع 
لعملية جراحية او التوسعة 

عن طريق البالون.
وبدوره، قال اخصائي 
تعزي���ز الصحة د.حس���ن 
القطان ان منظمة الصحة 
العاملي���ة حتتف���ل باليوم 
العاملي في 29 سبتمبر من 
كل عام للقلب وهي مبنزلة 
حملة عاملية سنوية ملكافحة 
أمراض القلب، مشيرا الى ان 
تلك احلملة تركز هذا العام 
على منط احلياة الصحي 
القلب  للوقاية من أمراض 
النس���اء  التركيز على  مع 

واألطفال.
وتابع القط���ان: ان من 
أس���باب اإلصابة بأمراض 
التم���دن والرفاهية  القلب 
واالعتم���اد على الس���لوك 
الغذائي غير السليم، مشيرا 
الى انه في الكويت أمراض 
الدموية  القلب واألوعي���ة 
تقدر بأكثر م���ن 40% من 
الوفيات، حيث بلغ  نسبة 
معدل الوفاة 239 حالة لكل 
100 ألف نس���مة من سكان 
الكويت، مبعدل إجمالي 1195 
حالة وفاة، بينما بلغت عدد 
وفيات األطفال حول العالم 
بسبب التدخن السلبي 600 
ألف طفل، مشيرا الى ارتفاع 
نس���بة اإلصابة بأمراض 
القلب في الكويت بصورة 

عامة.

إلى 23 مليون بحلول عام 
.2030

وأكدت البحوة أن أمراض 
القلب والشراين هي السبب 
الرئيس���ي للوفي���ات على 
مستوى العالم، وفي الكويت 
متثل 40% من الوفيات، تليها 
أمراض السرطان وحوادث 
الطرق، ناصحة املواطنن 
واملقيمن بضرورة جتنب 
إلى  التي ت���ؤدي  املخاطر 
اإلصابة بأمراض القلب، على 
الى  رأسها السمنة، داعية 
اإلقالل من تناول الوجبات 
الس���ريعة، واحلفاظ على 
املثالي للجسم، مع  الوزن 
الرياضة،  مراعاة ممارسة 
املش���ي، ركوب الدراجات، 
واإلقالع عن التدخن، فضال 
عن املتابعة املس���تمرة مع 
اخصائي الرعاية الصحية، 
لقياس السكري وضغط الدم 
الكوليسترول  ومستويات 

واجللوكوز.
بدوره، ش���دد د.إسالم 
مح���روس عل���ى ضرورة 
االلتزام بتعليمات الطبيب 
وأخ���ذ اجلرعات العالجية 
في موعدها احملدد للوقاية 
التي  القلبية،  النوبات  من 
تتسبب في وفاة ثلث املرضى 
خالل شهر الى ثالثة أشهر 
من إصابة القلب، الفتا الى 
انه بالرغم من تقدم الطب 
احلديث، واألدوية واجراء 
انه التزال  اال  القس���طرة، 
الوفاة عقب النوبة القلبية 
ممكنة، كما أن املضاعفات 

حنان عبدالمعبود

احتفل مستشفى السالم 
العاملي  الدول���ي بالي���وم 
للقلب لعام 2014 بتنظيم 
ن���دوة بالتعاون مع وزارة 
الصحة حتت عنوان »بيئة 
صحية لقلب���ك« بحضور 
إدارة تعزيز الصحة  مدير 
ب���وزارة الصح���ة د.عبير 
البح���وة، حي���ث حاضر 
اخصائي القلب والقسطرة 
في املستش���فى د.إس���الم 
محروس والذي حتدث عن 
كيفية احلفاظ على سالمة 
القلب، والسمنة وعالقتها 
باملرض، والكوليس���ترول 
وأمراض الشراين، بينما 
اس���تعرض اخصائي طب 
القطان  األطفال د.حس���ن 
احصائي���ات ع���ن أمراض 
الدموية  القلب واألوعي���ة 

في الكويت. 
وقالت مديرة إدارة تعزيز 
الصحة د.عبير البحوة إن 
الكويت تأتي في املرتبة ال� 
30 بالنسبة للدول مرتفعة 
الدخل ح���ول العالم، وفقا 
إلحصائيات منظمة الصحة 
العاملية لع���ام 2014، التي 
أك���دت أن عدد الوفيات في 
العالم وصل الى 1.73 مليون 
حالة وفاة بسبب أمراض 
القل���ب، متوقعة تضاعف 
هذا العدد بشكل كبير خالل 
السنوات املقبلة بحيث تصل 

د. اسالم محروسد. حسن القطان د.عبير البحوة 

جانب من احلضور خالل احتفال مستشفى السالم باليوم العاملي للقلب 

القطان: التمدن 
والرفاهية 

والسلوك الغذائي 
غير السليم من 
أسباب اإلصابة 
بأمراض القلب
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أما أعضاء الفرقة فقد غمرتهم الفرحة واحلزن 
في آن واحد، الفرحة ملا حققوه من جناح متكنوا 
من خالله من ايصال موس���يقاهم الى الش���عب 
الكويت���ي، واحلزن النتهاء رحلتهم الى البالد إذ 
أكد أحد أعضاء الفرقة ل� »األنباء« روب كورتو ان 
رحلتهم كانت ناجحة بكل املقاييس وجتربتهم في 
الكويت لن تنسى كأول زيارة الى دولة عربية، 
معربا عن حزنه الش���ديد النتهاء وقت اجلولة، 
الفتا الى انه سيعود الى الكويت في أول فرصة 

سانحة له.
ووافق���ه في الرأي زميل���ه كالي روس الذي 
ق���ال إن الفرقة حققت جميع أهداف زيارتها الى 
الكويت، الفتا الى ان كل ما صادفهم في الكويت 
كان رائعا س���واء الناس أو االطعمة أو االنشطة 
املختلفة التي قاموا به���ا، متمنيا تكرار الزيارة 

الى الكويت قريبا.

املجمع بإرض���اء رواده واحضار كل ما ميكن ان 
ينال اعجابهم في اط���ار اجلانب الترفيهي الذي 

يقدمه املجمع.
ولفت الى ان هذا االمر يشكل تبادال ترويجيا بني 
السفارة التي تريد ان تروج لكل ما هو موجود في 
أميركا، في املقابل فإن األڤنيوز يسعى في حملته 
الترويجية الى اس���تضافة كل من يساهم فيها، 
مؤكدا على ان ادارة املجمع ال تألو جهدا في العمل 
على ارضاء الرواد والزائرين، مستذكرا استضافة 
املجمع ملوس���يقى اجليش منذ فترة والتي القت 
تفاعال واستحسانا كبيرا من  قبل احلضور. وقال 
ان األڤنيوز لديه العديد من املاركات والعالمات 
التجارية املميزة م���ن مختلف دول العالم ومن 
ضمنها املاركات االميركية، مشددا على ان ادارة 
املجمع تس���عى الحضار كل ما يناسب املجتمع 

الكويتي ويالقي استحسانه ويلبي رغباته.

يتفاهم من خاللها اكثر الناس اختالفا، الفتة الى ان 
لدى الشعبني االميركي والكويتي نقاطا مشتركة 
عديدة قد ظهرت جليا خالل أسبوع اكتشف أميركا 

وفي مختلف املجاالت والصعد.
واعتب���رت ان مهرجان اكتش���ف أميركا كان 
ناجحا في كل املج���االت في حتقيقه أول أهدافه 
وهو تعزيز العالقات ب���ني املجتمعني االميركي 
والكويتي، واحضار كل ما هو أفضل في أميركا 
الى الكويت في مختلف املجاالت سواء االقتصادية 
أو الثقافية او الفني���ة او الغذائية أو التجارية، 
الفتة الى ردود االفعال االيجابية التي ظهرت عند 
الناس والتي تشير الى ان االعالقات االميركية� 

الكويتية قوية ومتينة.
وفي هذا قال املدير التنفيذي لالڤنيوز روبرت 
هول ان اس���تضافة الفرقة االميركية في رحاب 
األڤنيوز ضمن برنامج اكتشف أميركا يعود الهتمام 

دارين العلي

أشعلت الفرقة املوسيقية االميركية »ماتوتو« 
األجواء في األڤنيوز مس���اء ام���س االول  خالل 
حفلتها الثانية واألخيرة ضمن مهرجان اكتشف 
أميركا الذي نظمته السفارة االميركية لدى البالد 
على مدى ايام االس���بوع املاضي إذ اظهر تفاعل 
اجلمهور ورواد املجمع مع االغنيات واملقطوعات 
التي عزفتها الفرقة تذوق الشباب الكويتي ملختلف 
انواع املوسيقى حتى لو كانت غريبة عنهم الى 

حد ما.
ومتيز أداء الفرقة بش���كل الفت ومتكنت من 
ان جتمع حولها عددا كبيرا من رواد األڤنيوز إذ 
احتش���د حولها الصغار والكبار وتفاعلوا معها 
تصفيقا وهتافا جعل أعضاء الفرقة يبدون اعجابهم 
تكرارا ومرارا باجلمه���ور الكويتي الرائع الذي 

يشبه بالده بكل املقاييس.
وقد أخذت احلماس���ة أعضاء الفرقة فتركوا 
املكان املخصص له���م للعزف وجالوا مع آالتهم 
املوسيقية عزفا في أرجاء املجمع فجمعوا حولهم 
الشباب املتحمس الذين تفاعلوا مع موسيقاهم 
ورقصوا على انغامها في ظل تواجد كبير ألمن 

املجمع.
امللحق الثقافي في الس���فارة االميركية نادية 
زيادة أعربت ل� »األنباء« عن سعادتها باالجواء 
التي خلقتها الفرقة في األڤنيوز أمس والتي متكنت 
من حشد عدد كبير من رواد املجمع حولها، الفتة 
الى ان هدف السفارة من هذه احلفالت املوسيقية 
تعريف املجتمع الكويتي على التنوع املوجود في 

أميركا والذي يجمع مختلف الثقافات.
وقالت انه وبالرغم من ان املوسيقى التي تؤديها 
الفرقة غريبة نوعا ما بالنسبة للمجتمع الكويتي 
اال ان الشباب تفاعلوا معها، وهذا دليل على انهم 
ذواقون وقادرون على فهم هذه املوس���يقى التي 
تعتبر لغة للشعوب ونقطة تواصل يستطيع ان 

الفرقة حتيي اجلمهور في ختام العرض 

الفرقة مع املسؤولة اإلعالمية في السفارة رشا البديري والزميلة دارين العلي    )اسامة ابو عطية(  جانب من العرض 

نادية زيادة 

تفاعل كبير من اجلمهور 

أحيت ثاني حفالتها ضمن مهرجان »اكتشف أميركا«

أجواء »ماتوتو« في األڤنيوز.. غير
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تضاعف براءات االختراع األميركية في الكويت خالل 2013

دوغالس سيليمان تفّقد »األڤنيوز« وزار »شجرة األمل« 
وتبرع ملرضى سرطان الثدي

ريتشارد: الكويت هي األسرع منواً في احلصول على براءات االختراع األميركية بني دول التعاون
مدحت فاخوري

أكد محام����ي االختراعات لدى 
الفكرية  العامل����ي للملكية  املعهد 
ريتشارد ليتمان ان الكويت حتتل 
ب����ن دول منطقة  الرائدة  املكانة 
اخللي����ج بالنس����بة لالختراعات 
اجلديدة ح����ال متت مقارنة اعداد 
االختراعات بعدد سكان كل دولة 
من دول اخلليج، كما قال انها حتتل 
مكانة عاملي����ة مرموقة وان كانت 
ليست ضمن املراكز ال� 15 األولى 
عامليا، ج����اء ذلك خالل محاضرة 
عقدت بغرفة التجارة والصناعة 
بالكويت بعنوان »حقوق امللكية 
الفكرية« ضمن فعاليات مهرجان 
»اكتشف أميركا« بإشراف وتنظيم 

السفارة األميركية بالبالد.
وقال ان الكويت هي األس����رع 
منوا في احلص����ول على براءات 
االختراع األميركية بن دول مجلس 

التعاون اخلليجي.
وأضاف ان الكويتين استطاعوا 
ان يحققوا منوا سنويا أفضل من 
أي وقت مضى في طلبات براءات 
االخت����راع األميركية واحلصول 
على أكثر من ضعف عدد براءات 
االختراع ع����ام 2013 مقارنة بعام 
2012، لتتف����وق الكوي����ت بكثير 
على السعودية واإلمارات وقطر 
والبحرين وعمان في سرعتها في 

أسامة دياب

أعرب السفير األميركي لدى البالد دوغالس 
سيليمان عن سعادته باجلولة التي قام بها 
بعد ظهر أمس في مجمع األڤينيوز لالطالع 
على املنتجات واملاركات والعالمات التجارية 
األميركي���ة مبختلف أنواعها وذلك في إطار 
فعاليات مهرجان »اكتشف أميركا«، متوجها 
بالشكر والتقدير لشركتي مباني والشايع 
على جهودهما في جناح اجلولة، الفتا إلى أنه 
وعد بإحضار أفضل ما في الواليات املتحدة 
للكويت، وبالفعل الكويت لديها أفضل ما في 
أميركا، معربا عن فخره واعتزازه باملنتجات 
األميركي���ة املعروضة ف���ي عدد من محالت 
األڤيني���وز. وعلى هام���ش زيارته، حرص 
السفير س���يليمان وحرمه واملرافقون على 
زيارة شجرة األمل، والتي تأتي في اطار حملة 
توعوية أطلقها األڤينيوز ملكافحة سرطان 
الثدي، موضحا أن ش���هر أكتوبر هو شهر 
التوعية مبخاطر سرطان الثدي في الواليات 
املتحدة األميركية، »ولذلك كنت مهتما بزيارة 
الشجرة وربط بعض األشرطة عليها والتبرع 
ببعض من املال ملس���اعدة مرضى سرطان 
الثدي من غير الكويتيات«، داعيا الشركات 
اخلاصة إلى االضط���الع بدورها املجتمعي 

واملشاركة في املشاريع اخليرية.
وأشار سيليمان إلى أن مهرجان »اكتشف 
أميركا« اختتم فعالياته أمس بأمسية موسيقية 
ملاتوتو، متوجها بالش���كر ل� »األنباء« على 
الرائعة واملميزة طوال األسبوع،  التغطية 
موضحا أنه كان يتابع ما تنش���ره بش���كل 
يومي، مقدرا اجلهود التي بذلها فريق عملها 

املميز.

»األڤنيوز« يدعم احلملة العاملية 
التوعوية ملكافحة سرطان الثدي

نظمت إدارة األڤنيوز بالتعاون مع حملة حياة 
لسرطان الثدي مبادرة »شجرة األمل«، وذلك 
مساهمة من األڤنيوز في دعم احلملة العاملية 

التوعوية ملكافحة سرطان الثدي، والتي انطلقت 
منذ مطلع أكتوبر اجلاري وتستمر حتى نهاية 
الشهر، حيث تهدف املبادرة إلى دعوة الزوار 

للمساهمة بقيمة دينار واحد فقط لتعليق 
شريط وردي على »شجرة األمل« الكائنة في 

األڤنيوز، وذلك تضامنا مع احلملة العاملية 
التوعوية ملكافحة سرطان الثدي.

 وتأتي هذه الفعالية ضمن عدد من احلمالت 
التوعوية التي يدعمها األڤنيوز بصورة سنوية 

بهدف رفع مستوى الوعي حول العديد من 
القضايا الصحية واملجتمعية بالتعاون مع العديد 

من اجلهات واملؤسسات ذات الصلة.

أبرز املاركات والعالمات 
التجارية األميركية

 American Eagle، Foot Locker، Victoria's
 Secret and Express، through to food brands

 such as Starbucks and The Cheesecake
 Factory - we are therefore very pleased
 to support the annual Discover America

 week. The initiative is a great way for
 people in Kuwait to find out more about

.the best America has to offer

تنفيذ البرامج التي تعزز االبتكار 
مما أدى إلى حصولها على املزيد 
من حقوق ب����راءات االختراع في 

الواليات املتحدة.
الكويت  وأثنى ريتشارد على 
من ناحية س����عيها بش����كل مبكر 
في تش����ريع القوانن واالنضمام 
لالتفاقي����ات الدولي����ة التي تكفل 
للمب����دع احملافظة عل����ى حقوقه 
دون املساس بها من غير اذنه او 
التصريح منه، حيث أصدرت قانونا 
ع����ام 1999 بش����أن حماية حقوق 

امللكية الفكرية والذي نصت مواده 
على ان »ميتع بحماية هذا القانون 
مؤلفو املصنفات املبتكرة في اآلداب 
والفنون والعلوم ايا كانت قيمة 
هذه املصنفات او نوعها او الغرض 
من تأليفها او طريقة التعبير عنها«. 
وأضاف ان معدل الشباب الكويتي 
البال����غ من العمر أقل من 25 عاما 
كبير في الكويت مما يعطي املزيد 
من الفرص امام الكويت كي حتظى 
مبزيد من براءات االختراع مستقبال. 
وقال ان الشباب الكويتي يتمتع 

بفرص الس����فر إلى بلدان العالم 
الواليات املتح����دة واململكة  مثل 
البريطانية ودول أوروبا مما يوفر 
له فرصة املزيد من املعرفة التي 
تساعده على توسع أفق معرفته 
التي بدورها ستولد املزيد لديه من 

االبتكارات واالختراعات.
وعن تعريف حق����وق امللكية 
الفكرية قال ريتشارد انها احلقوق 
التي تعطي احلماية للبشر على 
منتجات ابداعاتهم الذهنية، وغالبا 
ما تعطي للمبدع حقوقا ش����املة 

ميلكها بشكل خاص.
ب����راءة االختراع وهو حق من 
حق����وق امللكي����ة الفكرية يحمي 
االختراع املعلن للجهات احلكومية. 
ح����ق التأليف هو حق من حقوق 
امللكية الفكرية يحمي نتاج العمل 
الفكري من األعمال األدبية والفنية 
ويشمل ذلك املصنفات املبتكرة في 
األدب واملوسيقى والفنون اجلميلة 
كالرس����م والنحت، باالضافة الى 
التكنولوجيا كالبرمجيات  أعمال 
وقواعد البيانات. وأش����ار الى ان 

على استخدام منتجات ابداعه ملدة 
انواعها قال  زمنية محددة. وعن 
انها تنقسم بشكل عام إلى قسمن 
رئيسين هما امللكية الفكرية األدبية 
التي بدورها  وامللكية الصناعية 
تشتمل على االختراعات )براءات 
التجارية  االختراع( والعالم����ات 
والرس����وم والنماذج الصناعية 
والتي بدورها تتنوع إلى: االسرار 
التجاري����ة وهو ح����ق من حقوق 
امللكي����ة الفكرية يعطي لصاحبه 
التي  التجارية  حماية املعلومات 

براءة االختراع األميركية، هي حق 
امتياز خاص مينح بشكل رسمي 
ملخترع في فت����رة زمنية محددة 
مع منع اآلخري����ن من صناعة أو 
اس����تخدام أو بيع أو عرض ذلك 
االختراع دون احلصول على موافقة 
من صاحب براءة االختراع مقابل 
س����ماحه للعامة باالط����الع على 
االختراع. وقال ريتشارد ان هناك 
15 بلدا فقط حول العالم تأتي على 
رأسها الصن متثل 95% من اجمالي 

االختراعات العاملية.

)هاني عبداهلل( معدل النمو السنوي في براءات االختراع الكويتية15 بلدا على مستوى العالم متتلك 95% من اختراعات العالمريتشارد ليتمان خالل احملاضرة  

السفير األميركي دوغالس سيليمان وحرمه وكولني اوكني وروبرت هول وستيفن جورمان وشعاع القاطي خالل اجلولة

السفير األميركي وحرمه داخل مقهى ستاربكس 

جتربة بعض األطعمة

السفير خالل اجلولة داخل دين اند ديلوكا 

williams sonoma جولة داخل

)قاسم باشا( السفير األميركي مع أعضاء حملة »حياة« لسرطان الثدي 

دعا الشركات اخلاصة إلى االضطالع بدورها املجتمعي واملشاركة في املشاريع اخليرية
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علي محمد

كشفت شركة سامسوجن 
لإللكترونيات عـــن إضافة 
إلى سلسلة هواتف  جديدة 
جالكســـي نوت الرائدة من 
خالل إطالق إصدار محدود من 
«جالكسي نوت إيدج» ضمن 
العاملية جلالكســـي  اجلولة 
نوت ٤ في دبي والذي يرتقي 
بتجربة الهاتف احملمول إلى 
مستويات أعلى، حيث يتميز 
اجلهاز اجلديد بأول شاشة 
فـــي العالم متتد حتى طرف 
اجلهاز ليكون الهاتف الفريد 
من نوعه الذي مينح املستخدم 
جتربة جديدة في الدخول إلى 
البيانات واملزيد من التفاعل 

مع اجلهاز. 
وتوفـــر شاشـــة جهـــاز 
«جالكســـي نـــوت إيـــدج» 
املنحنيـــة إمكانية الوصول 
التطبيقات  إلـــى  الســـريع 
املستخدمة بشكل روتيني، 
التنبيهات والوظائف  وإلى 
األخرى، حتى عندما يكون 
غطاء اجلهـــاز مغلقا، وكل 
ذلك بلمســـة أصبـــع واحد. 
ويتيح تصميم اجلهاز أيضا 
للمستخدمني تلقي اإلخطارات 
مباشرة على الطرف املنحني 
للشاشة أثناء عرض الڤيديو 
دون تكديـــر صفوهم أثناء 

املشاهدة.

وتعليقـــا علـــى إطالق 
اجلهاز اجلديد، قال الســـيد 
هيثم ياســـني رئيس قســـم 
االتصاالت في سامســـوجن 
اخلليج لإللكترونيات: «منذ 
إطالق هاتف جالكسي نوت 
ألول مرة عام ٢٠١١، حققت فئة 
هواتف نوت جناحا في منطقة 
الشرق األوسط. فقد حظيت 
هذه السلسلة بالترحاب لدى 
الكثير من عمالئنا في الوقت 
الذي اتسعت شعبية الهواتف 
الكبيرة على  الشاشات  ذات 

نحو متزايد».
وأضاف: «تشير حتليالت 
اجتاهات سوق الهواتف إلى 
أن عمالء هذا السوق يحثون 
الشـــركات على فتح اآلفاق، 
لتقـــدمي منتجـــات مبتكرة 
ومتميزة، وهو األمر الذي دفع 
سامسوجن لتقدمي هاتف نوت 
إيدج اجلديـــد، وذلك بفضل 
سعيها احلثيث نحو التميز 
وتقدمي أفضـــل االبتكارات 

لعمالئها». 
إن مفهوم التصميم الثوري 
جلهاز «جالكسي نوت إديج» 
يجعل املهام اليومية املتعددة 
أكثر ســـهولة وأعلى كفاءة، 
ليعكس نهج سامسوجن في 
ابتكار منتجات تتمحور حول 
اهتمامات املستهلك وهو األمر 
الذي ســـطر النجاح للجهاز 

اجلديد.

وســـعيا لتعزيز سالمة 
اجلهـــاز واحلد مـــن فرص 
ســـقوطه على األرض، فقد 
حـــرص فريـــق املصممـــني 
لدى سامســـوجن على وضع 
كل قطعـــة من أجزاء اجلهاز 
بعناية في مكانها. فعلى سبيل 
املثال، يوجد زر الكاميرا فوق 
منتصف الشاشـــة بدال من 
أسفلها لتسهيل االستخدام. 
وباإلضافة إلى ذلك، فإن احلافة 
األمامية للشاشـــة املنحنية 
مسطحة بني الطرفني العلوي 
والســـفلي حلماية الشاشة 
ولضمان علوها فوق أي سطح 

يتواجد عليه اجلهاز.
ويســـاعــــد اجلهــــاز، 
التعبير  املســـتخدمني على 
عن شـــخصياتهم وأذواقهم 
من خالل السماح لهم بوضع 
ملساتهم اخلاصة، باستخدام 
الصور والنصوص املفضلة 
لديهم، مبا فيهـــا تلك التي 
يتـــم حتريرها بواســـطة 
القلـــم الضوئي «إس بني». 
وباإلضافـــة إلى ذلك، ميكن 
امليزات  العديد من  تشغيل 
مثل املسطرة وساعة اإليقاف 
املؤقت، واملصباح، ومسجل 
 Quick الصوت، عبر خاصية
Tool. وســـيتوافر جهـــاز 
جالكسي نوت إيدج باللونني 
الفحمي واألبيض  األســـود 

الثلجي.

رئيس سامسوجن اخلليج يوجن سو كيم يعرض جالكسي نوت إيدج خالل جولة جالكسي نوت٤ العاملية في دبي

 سامسوجن تتعاون مع ٣ من أبرز فناني املنطقة من 
خالل نوت ٤  املصمم املبدع خالد مازن واملصور 

علي الشامسي وصانعة األفالم املتميزة نايلة اخلاجة.

سامسوجن
تكشف النقاب عن جالكسي نوت إيدج

  مواصفات جالكسي نوت إيدج

Network
٢٫٥G (GSM/ GPRS/ EDGE): ١٩٠٠ / ١٨٠٠ / ٩٠٠ / ٨٥٠ MHz
٣G (HSPA + ٤٢Mbps): ٢١٠٠ / ١٩٠٠ / ٩٠٠ / ٨٥٠ MHz
٤G (LTE Cat ١٥٠/٥٠ ٤Mbps) or ٤G(LTE Cat ٣٠٠/٥٠ ٦Mbps)
*May differ by country and carrier.

AP ٢٫٧ GHz Quad-Core Processor

Display ٥٫٦ inch (١٤١٫٩mm)  Quad HD+ Super AMOLED (٢٥٦٠  x ١٦٠ + ١٤٤٠)

OS Android ٤٫٤ (KitKat)

Camera

Rear Facing: ١٦ Mega pixel Auto Focus camera with Smart OIS
Front Facing: ٣٫٧ Mega pixel camera with  f١٫٩

Rear Facing Camera :  HDR (Rich tone), Selective Focus, Rear-cam Selæe, Beauty 
face, Virtual Tour Shot, Shot&More, Dual Camera
Front Facing Camera : Selæe, Wide Selæe

Video Codec: H.٢٦٤, MPEG-٤, H.٢٦٣, VC-١, WMV٧, WMV٨, Sorenson Spark, MP٤٣, 
VP٨, Recording & Playback: up to UHD

Audio Codec: MP٣, AAC/AAC+/eAAC+, WMA, AMR-NB/WB, Vorbis, FLAC(*)
(*) Ultra High Quality Audio (~١٩٢KHz, ٢٤ bit) support

S Pen Optimized Features Air Command: Action Memo, Screen Write, Image Clip, Smart Select,
S Note, Snap Note, Direct Pen Input

AdditionalFeatures

Multi Window

Ultra Power Saving Mode

Voice Recorder (Normal Mode, Interview Mode, Meeting Mode, Voice Memo)

Download Booster

S Health ٣٫٥

Dynamic Lock Screen

Brieæng

Edge screen UX : Revolving Interaction, Immersive apps(Camera, Video, S Note),
Ticker board, Express me, Quick Tools, Night Clock, etc

Google Mobile Services
Chrome, Drive, Photos, Gmail, Google, Google+, Google Settings, Hangouts, Maps, 
Play Books, Play Games, Play Newsstand, Play Movie & TV, Play Music, Play Store, 
Voice Search, YouTube

Connectivity
WiFi ٨٠٢٫١١ a/b/g/n/ac (HT٨٠) MIMO PCIe
GPS / GLONASS / Beidou
NFC,  Bluetooth® v ٤٫١ (BLE, ANT+)
IR LED (Remote Control), USB٢٫٠, MHL ٣٫٠

Sensor
Gesture, Accelerometer, Geo-magnetic, Gyroscope, RGB, IR-LED
Proximity, Barometer, Hall Sensor, Finger Scanner, UV, Heart Rate Monitoring, SpO٢ 
(Dependent on market)

Memory ٦٤ /٣٢ GB Internal memory + microSD slot (up to ١٢٨GB)
٣GB RAM

Dimension ١٥١٫٣ x ٨٢٫٤ x ٨٫٣mm, ١٧٤g

Battery Standard battery, Li-ion ٣,٠٠٠ mAh, Fast Charging (Adaptive Fast Charging & QC٢٫٠)

يتميز بأول 
شاشة في العالم 
متتد حتى طرف 

اجلهاز

جالكسي نوت إيدج األسود



انفجار قنبلتني مبحيط مسجد السيد البدوي في مصر
القاهرة- وكاالت: اوقع انفجار قنبلتني احد عشر جريحا على االقل بينهم رجل شرطة مبحيط مسجد 
السيد البدوى مبدينة طنطا مبحافظة الغربية في دلتا مصر، وذلك تزامناً مع االحتفال السنوي مبولد 
البدوي والذي يحضره االف املواطنني من جميع انحاء البالد.  واعلنت وزارة الداخلية املصرية على 
صفحتها على موقع »فيسبوك« ان قنبلتني بدائيتي الصنع انفجرتا خلف مسجد السيد البدوي في 
مدينة طنطا، فيما جرى ابطال مفعول قنبلة ثالثة مبحيط املسجد ذاته.   وقالت وزارة الصحة ان جميع 
املصابني في »حالة مطمئنة«، بحسب وكالة انباء الشرق االوسط الرسمية. 
 واسفر االنفجار عن تهشم واجهات زجاجية للمحال في محيط االنفجار.
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عربية وعالمية
احلراك اجلنوبي يشكل هيئة تنسيقية إلدارة »ثورة شعبية«

احلوثيون يواصلون متددهم في  اليمن .. والقبائل تدخل على خط املواجهة
على موقع »فيسبوك« إن لديه 
معلومات بأن هناك قوة أمنية 
تهدد باقتحام ساحة العروض 
بعدن لف����ض اعتصام للحراك 
الس����لمي اجلنوبي الذي تقرر 
إقامته من����ذ فعالية 14 أكتوبر 

اجلاري.
باتي����س كل برملاني  ودعا 
وعضو ف����ي احلكومة مجلس 
الش����ورى أو جلن����ة صياغة 
الدس����تور أو اللجن����ة العليا 
لالنتخابات أو مجلس محلي من 
أبناء اجلنوب إلى إعالن استقالة 
جماعية »فيم����ا لو حدثت أي 

حماقة من هذا النوع«. 
وكانت أصوات إطالق نار 
كثيف، قد دوت ظهر امس، في 
محيط ساحة العروض مبدينة 
خورمكسر، وسط محافظة عدن 
حي����ث يعتصم أنصار احلراك 

اجلنوبي املطالب باالنفصال.
وقال شهود عيان، ملراسل 
األناضول، إن إطالق نار وقع 
بالقرب من س����احة االعتصام 
لكن دون أن تعرف أسبابه أو 

اجلهة التي تقف وراءه.
ويعتصم أنص����ار للحراك 
اجلنوبي، في ساحة العروض 
الثالثاء  بخورمكس����ر، من����ذ 
املاضي، مجددي����ن مطالبتهم 
الوحدة  باالنفص����ال وإنه����اء 
اليمنية التي أعلنت بني شمال 
اليم����ن وجنوبه ع����ام 1990. 
ويتهم احلراك حكومات صنعاء 
املتعاقبة بتهميش اجلنوبيني، 
وهو ما تنفيه تلك احلكومات 
التي ميسك اجلنوبيون مبواقع 

حساسة فيها.

األمن في املدينة.
ودعا املشاركون في االجتماع 
الدولة إلى حتمل مسؤولياتها 
بحماية املواطن وفرض نفوذها، 
وأكدوا أن مسؤولية األمن تقع 
على عاتق األجهزة األمنية فقط، 
وليس هن����اك أي داع لوجود 

جلان شعبية.
إلى ذل����ك، اعلنت مكونات 
باحلراك اجلنوبي، تشكيل هيئة 
عليا للتنسيق وإدارة ما تقول 
إنها »ثورة حتررية«، لالنفصال 

عن الدولة اليمنية.
وقال 13 مكونا من مكونات 
إنهم »اتفقوا  احلراك في بيان 
على إعالن هيئة تنسيقية عليا 
ملكونات احلراك اجلنوبي، تعمل 
بشكل مشترك ودائم إلدارة ثورة 
الش����عبية، وتشرف  التحرير 
على إجناز الفعل النضالي في 

مرحلته احلالية«.
وذكر البيان أسماء املكونات 
املوقعة عليه، وأبرزها: املجلس 
األعلى للث����ورة الذي يتزعمه 
اليمن����ي اجلنوبي  الرئي����س 
السابق، علي س����الم البيض، 
ومؤمتر القاه����رة الذي يقوده 
الرئيس اليمني األس����بق علي 
، إضافة لفصيل  ناصر محمد 
آخر يتزعمه القيادي في احلراك 

اجلنوبي حسن باعوم.
من جانب آخر، هدد الشيخ 
ص����الح باتيس عض����و هيئة 
مراقبة تنفيذ مخرجات احلوار 
الوطني باالستقالة إذا مت اقتحام 
العروض بعدن وفض  ساحة 

اعتصامها.
وق����ال باتيس في صفحته 

وفي تع����ز، عق����د اجتماع 
واسع ضم مس����ؤولني وقادة 
سياسيني وشخصيات اجتماعية 
أقر رف����ض الس����ماح بدخول 
املسلحني احلوثيني أو غيرهم 

الى املدينة.
وطالب املجتمعون باحلفاظ 
على أمن واستقرار املدينة من 
أي تهديدات، خصوصا بعدما 
طلب احلوثيون إرسال عناصر 
مسلحة يطلق عليها »اللجان 
الشعبية« إلى تعز بذريعة حفظ 

قائد القاعدة فيصل الصبيحي 
لتقدمي استقالته، احتجاجا على 
ما قال إنها تس����هيالت تلقاها 
املسلحون احلوثيون ومكنتهم 
من الس����يطرة عل����ى القاعدة، 
بحس����ب ما نقل عن����ه مصدر 

عسكري.
كما اقتحم احلوثيون منزل 
محاف����ظ ذمار، الل����واء يحيى 
العمري، الذي يتواجد في مسقط 
رأس����ه مبديرية احلداء خارج 
احملافظة بعد تقدمي استقالته.

البحري العاملي.
ولفتت املصادر ذاتها الى انه 
ميكن لغياب السيطرة باليمن ان 
يسفر عن وقوع جزيرة سقطرى 
وجزر اخرى أصغ����ر بخليج 
عدن والبحر االحمر في ايدي 
جماعات ارهابية على ش����اكلة 

تنظيم »داعش«. 
وكان احلوثيون قد سيطروا 
بش����كل مفاجئ، ام����س االول، 
على قاعدة جوية في محافظة 
احلديدة، غربي اليمن، ما دفع 

مصادر ديبلوماسية غربية من 
تداعي����ات لألزمة اليمنية على 
االمن االقليمي والدولي، ، مشيرة 
الى ان هذه األزمة بإمكانها إنتاج 
كارثة إنس����انية تدف����ع اعدادا 
ضخمة من الالجئني للنزوح عبر 
احلدود، كما ان تفكك السلطة 
احلكومية مبقدوره تهديد امن 
الط����رق البحرية بخليج عدن 
والبحر االحم����ر، خاصة باب 
املندب، احدى اكثر نقاط العبور 
النقل  حساسية على مستوى 

صنع����اء � وكاالت: وس����ع 
احلوثيون نطاق سيطرتهم على 
املدن واحملافظات اليمنية، حيث 
اقتحم����وا القاعدة البحرية في 
مدينة احلديدة بعد سيطرتهم 
على امليناء، فيما دخلت القبائل 
على خط املواجهة في االشتباكات 
الدائرة بني املسلحني احلوثيني 

وعناصر تنظيم القاعدة.
وفي وقت بسط املسلحون 
احلوثيون، سيطرتهم على منفذ 
»ح����رض« القريب من احلدود 
السعودية وانتشروا في املدينة 
الواقعة مبحافظة حجة شمال 
غربي البالد، أعلن تنظيم القاعدة 
انس����حابه من منطقة العدين 
مبحافظة إب بعد السيطرة عليها 
لعدة ساعات مساء امس االول، 
بحسب ما أفادت مصادر أمنية 

ومحلية.
وجاء ذلك فيما شهدت عدة 
محافظات اتساع رقعة املعارك 
بعد دخ����ول القبائل على خط 
املواجهة في االشتباكات الدائرة 
بني احلوثيني وتنظيم القاعدة 
ف����ي مدين����ة رداع مبحافظ����ة 

البيضاء.
اثنان  وقد لقي مس����لحان 
من احلوثي����ني مصرعهما في 
هجوم ملسلحني مبحافظة إب، 
كما لقي أح����د عناصر تنظيم 
القاعدة مصرعه وأصيب آخر 
في اش����تباكات مع قوات األمن 
اليمنية في مدينة تعز، كذلك 
اسفرت اشتباكات بني احلوثيني 
والقبائل عن مقتل 3 اشخاص 

على االقل في محافظة إب.
وفي غض����ون ذلك، حذرت 

) ا.ف.پ(   مينيون مؤيدون للحوثيني يفككون خيما اقاموها لالعتصام في صنعاء امس  

واشنطن تدعو إلى عدم التدخل اخلارجي في شؤون طرابلس الداخلية

احتدام املعارك بني اجليش الليبي و»أنصار الشريعة« ببنغازي
املتصارعة بالدخول في حوار 
سياسي بناء من أجل التوصل 
إلى تسوية لالزمة احلالية التي 
تواجه البالد، مؤكدة أن ليبيا 
متر بتحدي����ات خالل املرحلة 
االنتقالية السياس����ية حاليا، 
وأن واشنطن تدعو إلى عدم 
التدخل اخلارجي في شؤونها 
خالل هذه الفترة.وكانت جمعية 
الهالل األحمر الليبي قد وجهت 
نداء، في وقت سابق امس األول، 

لوقف إطالق النار في مدينة 
بنغازي للسماح بإجالء األسر 
احملاصرة.وقال الهالل األحمر 
ف����رع بنغازي، ف����ي بيان إنه 
يحث كل األطراف على وقف 
إطالق النار، ولو ملدة س����اعة 
واحدة، للسماح بإجالء األسر 
من منازلهم، مضيفا في صفحته 
على فيسبوك أنه تلقى عشرات 
الرسائل من مواطنني يطلبون 

إجالء عائالتهم.

باملدينة منهم أربعة قتلى بعد 
تعرضهم إلطالق النار داخل 
سيارتهم بالقرب من مصرف 
الدم مبنطقة سيدي حسني في 
مدينة بنغازي ووزعت اجلثامني 
االخرى على املستشفيات.وجاء 
ذلك، فيما دعت وزارة اخلارجية 
األميركي����ة إلى وقف ش����امل 
إلطالق النار في ليبيا، وذلك 
على لس����ان املتحدثة باسمها 
جني بساكي.وطالبت األطراف 

عواص����م � وكاالت: كثف 
الطيران احلربي الليبي، امس، 
غاراته على عدة مواقع تابعة 
جلماعة »أنصار الشريعة« في 
مدينة بنغازي الواقعة شرقي 
البالد، في حني دعت جمعية 
الهالل األحمر الليبي إلى هدنة 
في املدينة إلجالء احملاصرين، 
بينما دعت واشنطن إلى عدم 
التدخل اخلارجي في شؤون 
ليبيا الداخلية.وكانت املعارك 

قد احتدمت في مدينة بنغازي 
بني اجلي����ش الوطني الليبي 
وامليليشيات املسلحة، حيث 
وقعت اش����تباكات عنيفة في 
محاور عدة، ما أدى إلى سقوط 
قتلى من الطرفني جتاوزوا ال� 
14 شخصا، فضال عن عشرات 
املصاب����ني واجلرحى.وق����ال 
مصدر طب����ي مبركز بنغازي 
إن املستشفى استقبل 13 جثة 
من قتلى االشتباكات االخرى 

إسرائيل اعتبرت دعوة كيري الستئناف املفاوضات »تشجيعاً لإلرهاب العاملي«

االحتالل يقيد دخول املصلني إلى »األقصى« للجمعة الثانية 
و»حماس« تدعو إلى حمل السالح دفاعاً عنه

عواص����م � وكاالت: قيدت 
شرطة االحتالل اإلسرائيلي 
دخول املصلني املسلمني ألداء 
ص����الة اجلمعة في املس����جد 
األقصى بالقدس الش����رقية، 
وذل����ك للم����رة الثالث����ة في 
أسبوع واحد، وسمحت بذلك 
فق����ط ملن هم ف����وق 50 عاما 
م����ن الرجال من املقدس����يني 
والعرب اإلس����رائيليني، ولم 
تض����ع قيودا على النس����اء.
وبررت الناطقة باسم شرطة 
االحتالل لوبا السمري ذلك ب� 
»ورود معلوم����ات حول نية 
شبان عرب اإلخالل بالنظام 
خالل صالة اجلمعة في احلرم 

القدسي الشريف«.
وأقامت شرطة االحتالل 
حواجز على كل مداخل املدينة 
وفي االزقة، وضيقت اخلناق 
على املدينة، واملتاجر، ومنعت 
التوقف بالقرب من مداخلها.

وأكدت الناطقة ان خمسة 
آالف صلوا اجلمعة في املسجد 
األقصى، كما صلى املئات عند 

بوابات البلدة القدمية.
وفي غضون ذلك، دعا خالد 
مشعل رئيس املكتب السياسي 
حلركة )حماس( »كل قادر على 
حمل السالح في املنطقة إلى 
أن يدافع عن حياض املسجد 
األقصى الذي يتعرض ألخطر 
اعتداء إسرائيلي«، مؤكدا أنه 

هو املعنى احلقيقي للجهاد.
وقال مشعل حسبما ذكرت 
وكالة )صفا( اإلخبارية امس 
إن »األقص����ى يس����تحق منا 
بذل الش����هداء والتضحيات 
لتحريره«.مطالبا بتحرك عاجل 

للدفاع عن����ه في ظل تصاعد 
عمليات االعتداء عليه.

من جهة اخ����رى، أصيب 
عشرات الفلسطينيني، بحاالت 
اختناق بالغاز، خالل تفريق 
اجليش اإلس����رائيلي، امس 
ملسيرات أسبوعية، مناهضة 
لالس����تيطان وجدار الفصل 
العنصري.على صعيد اخر، 
انتقد وزيران إسرائيليان امس 
وزير اخلارجية األميركي جون 
كيري بسبب تصريحاته بشان 
ضرورة استئناف املفاوضات 
اإلسرائيلية � الفلسطينية من 
اجل املس����اهمة في مكافحة 
تنظيم »داعش«، ملمحا إلى 

وجود عالقة بني القضيتني.

وق����ال وزي����ر االتصاالت 
اإلس����رائيلي جلع����اد اردان، 
املنتمي حل����زب الليكود، ان 
كيري يسجل أرقاما قياسية 
جديدة من عدم إدراك ما يجري 
في منطقة الش����رق األوسط 
وطبيعة النزاعات الدائرة فيه، 

بحسب اإلذاعة اإلسرائيلية.
وأشار اردان إلى أن الرئيس 
األميركي بارك اوباما نفسه كان 
قد استبعد وجود عالقة بني 
النزاع الفلسطيني � اإلسرائيلي 
واألحداث االخرى التي تشهدها 

املنطقة.
ومن جانبه، اعتبر الوزير 
االقتصاد نفتالي بينت، رئيس 
ح����زب البيت اليه����ودي، ان 

تصريحات كيري »تش����كل 
تشجيعا لإلرهاب العاملي«.

التأكيد  وكان كيري جدد 
عل����ى وج����وب اس����تئناف 
مفاوضات السالم اإلسرائيلية 
� الفلس����طينية املتوقفة منذ 
أبريل املاض����ي، معتبرا إياه 
عنصرا أساسيا في مكافحة 
التط����رف وال س����يما تنظيم 
»داع����ش«. وق����ال كيري في 
ألقاها خالل حفل أقيم  كلمة 
في وزارة اخلارجية األميركية 
امس األول انه »يجب ان جند 
سبيال للعودة إلى مفاوضات 
الس����الم التي هي في النهاية 
وكما يعرف اجلميع السبيل 

الوحيد إلحراز تقدم«.

على هامش املنتدى اآلسيوي ـ األوروبي في ميالنو

اتهمته بالترويج لرفع الدعم عن صناعة السيارات

تفاؤل أوروبي ـ روسي بشأن األزمة األوكرانية 
واستمرار املعارك في مطار »دونيتسك« 

هيالري كلينتون تهاجم اجلمهوري ميت رومني 
بعد توقعات بعودته إلى مضمار السباق الرئاسي

عواصم � وكاالت: أعرب القادة األوروبيون 
عن تفاؤلهم في أعقاب القمة المصغرة التي 
ضمتهم في ميالنو امس مع كل من الرئيسين 
الروسي واألوكراني على أمل إحالل السالم 

أخيرا في شرق أوكرانيا.
ورغم أن الرئيس بوتين وصف المحادثات 
الت���ي أجراها مع نظي���ره األوكراني بترو 
بروش���ينكو بأنه���ا »جيدة«، وه���و اللقاء 
ال���ذي تال اجتماع بوتين بع���دد من القادة 
األوربيين على هامش قمة المنتدى اآلسيوي 
األوروبي العاش���ر،  ، فإن المتحدث باسم 
اتهم بعض  الكرملين ديمتري بيس���كوف 
هؤالء القادة برف��ض تقبل الواقع في الشرق 

األوكراني.
وكان رئيس الحكوم���ة اإليطالي ماتيو 
رنزي اعرب في اثر اللقاء الذي استمر ساعة 
ونصف الساعة تقريبا عن تفاؤله رغم وجود 
»اختالفات عدة« بين الروس واألوكرانيين 

واألوروبيين.
من جانبه، اختصر الرئيس الفرنسي فرنسوا 
هوالند الذي شارك في القمة المصغرة الوضع 

قائال: »األمور تتقدم لكن لم يتم حلها بعد«.
من جهته، أعلن رئيس الوزراء البريطاني 
ديڤيد كاميرون ان اللقاء إيجابي ألن بوتين 
»ق���ال بوضوح ان���ه ال يريد نزاع���ا عالقا 
وأوكرانيا مقسم��ة« وان علي��ه اآلن ان يفي 

بالتزامه.
وفي سياق متصل، أعلن مصدر ديبلوماسي 
إيطالي على هامش المنتدى انه تم التوصل 
الى اتفاق مبدئي على مش���اركة روسيا في 
مراقبة الحدود الروسية األوكرانية بواسطة 

الطائرات بدون طيار.
وفي أوكرانيا، تواصل���ت المعارك بين 
الموالين  القوات األوكرانية واالنفصاليين 
لروسيا حول مطار دونيتسك، الذي تعرض 
ل� 3 هجم���ات من االنفصاليين خالل ال� 24 

ساعة الماضية.
وأعلن متحدث عسكري أوكراني لوكالة 
فرانس ب���رس ان 11 جنديا أوكرانيا اعلنوا 
بين عداد المفقودين امس بعد ان وقعوا في 
كمين بمنطقة لوغانسك، مشيرا الى مقتل 3 

جنود وإصابة 10 جنود آخرين.

واشنطن ـ أحمد عبداهلل

هاجمت المرش���حة الرئاسية المحتملة 
ع���ن الح���زب الديموقراط���ي األميركي في 
انتخابات الرئاسة المقبلة ووزيرة الخارجية 
السابقة هيالري كلينتون، المرشح الرئاسي 
الجمهوري السابق ميت رومني في محاولة 
السكات األصوات التي تطالب بإعادته الى 

الحلبة االنتخابية.
وقال���ت كلينتون خالل وجودها مؤخرا 
المعروفة بصناعة  في والية ميتش���يغان 
السيارات لدعم المرشح الديموقراطي غاري 
النصفية،  الكونغرس  انتخابات  بيترز في 
ان »بعض الساسة« كانوا يحاولون فرض 
سياسة تحول دون دعم صناعة السيارات في 
الواليات المتحدة بل انهم خاضوا االنتخابات 

على أساس من برنامج يقضي بذلك.
وأضافت »كان بوسع غاري ان يدعم هؤالء 
الذين سعوا يوما إلغالق مصانعكم بل حاولوا 
الفوز في انتخابات الرئاسة الماضية. كان 
بوس���عه ان يقف مع من سخر من موقفنا 
بحماية صناعة السيارات األميركية، ومن قال 
ان شركة جنرال موتورز ينبغي ان تسمى 
الحكوم���ة موتورز. إال انه وقف مع واليته 
ضد من حاولوا تفكيك أحجار قلعة من قالع 
صناعتنا الوطنية«. وكانت كلينتون تشير 
بذلك الى مقال كتبه رومني في إحدى الصحف 

األميركي���ة في مطلع حملته االنتخابية في 
السباق الرئاسي الماضي بعنوان »فلنترك 
ديترويت تفلس«، وقال رومني في مقالته ان 
االستجابة لمطالب مديري شركات السيارات 
بالحصول على دعم حكومي س���تؤدي الى 
إنهاء صناعة السيارات في الواليات المتحدة، 
غير ان الرئيس باراك أوباما ضرب عرض 
الحائط بآراء رومني ووافق على دعم شركات 
السيارات الثالث الكبيرة التي تمكنت منذ 
ذلك الوقت من تجاوز أزمتها وسداد ما قدمته 

لها الحكومة الفيدرالية.
وقالت كلينتون: »كان هؤالء الساس���ة 
مستعدين للتخلي عن أبناء تلك الوالية. وال 
تزال أغلبيتهم العظمى مستعدة ألن تترك 
أبناء ه���ذه الوالية من دون عمل ومن دون 
حاضر او مستقبل. انهم بذلك يتخلون عن 
الرجل البسيط وعن الحلم األميركي«. وكان 
جمهوريون في واليات مختلفة قد ش���كلوا 
لجانا شعبية لدعم ترشيح ميت رومني في 
االنتخابات الرئاسية المقبلة، حيث أجرى 
الجمهوري اس���تطالعا للرأي بين  الحزب 
قواعده أظهر ان رومني يتمتع بأعلى نسبة 
من الدعم من بين األسماء المقترحة لتمثيل 
الحزب في السباق الرئاسي المقبل، وأعقب 
ذلك انتشار أنباء غير مؤكدة ان رومني ينظر 
بالفعل ف���ي خوض االنتخابات الجمهورية 

التمهيدية في السباق الرئاسي المقبل.

) رويترز(  فلسطينيون يؤدون صالة اجلمعة خارج باحة االقصى بعد منعهم من جانب شرطة االحتالل امس  



عربية وعالمية
السبت 18 اكتوبر 2014

20

مصادر لـ»األنباء«: 
إطاللة تلفزيونية 
لطالل أرسالن 

الثالثاء ضمن إطار 
حملة 8 آذار على 

جنبالط

الوزير ريفي بذكرى 
اللواء احلسن: 

يكاد املجرم يدل 
على نفسه

بيروت ـ د.ناصر زيدان

ليس هناك مسألة درزية في قاموس املصطلحات 
التي تدلل على احلاالت السياسية املوجودة 

فالدروز وفقا لتوصيف قيادي ينتمي الى الطائفة 
الدرزية: مواطنون عرب مسلمون.

املوجودون في سورية مواطنون سوريون، 
واملوجودون في لبنان مواطنون لبنانيون، 

واملوجودون في االردن مواطنون اردنيون، 
اما الذين يعيشون في فلسطني حتت االحتالل 

االسرائيلي، فال حول لهم وال قوة، على الرغم من 
ان قسما كبيرا منهم يُشهرون املعارضة لسلطات 
االحتالل، ويرفضون اخلدمة اإللزامية، ويفضلون 

دخول السجن على اخلدمة. ودروز اجلوالن 
السوري احملتل يرفضون الهوية اإلسرائيلية، 

ويتمسكون بالهوية العربية السورية منذ ما يناهز 
االربعني عاما.

مناسبة تناول املوضوع ما يثار في بعض وسائل 
االعالم، وعلى مواقع التواصل االجتماعي، من 

حتليالت وتغريدات ومقاالت، معظمها ال ميت بأي 
صلة مع واقع احلال، وبعضها يعبر عن رغبات 

ومتنيات خاصة لكاتبيها ورمبا حتمل بعض 
الغرضية التي تشجع عليها انظمة ـ او قوى 

سياسية ـ ترغب بأن يقاتل الدروز الى جانبها.
عندما حاولت االستخبارات اإلسرائيلية اغراء 
البعض للشروع في تنفيذ مخطط إلقامة دولة 

درزية، كان أول من تصدى لها الدروز، وفضحوا 
امرها برسالة بعث بها الزعيم كمال جنبالط الى 

الرئيس جمال عبدالناصر بعد عدوان 1967. كما ان 
الدسائس التي اختلقتها اسرائيل في لبنان بعيد 

االجتياح في العام 1982 اجهضتها القيادات الدرزية، 
وكان خيار هذه القيادات واضحا في مساندة 

وحدة لبنان وعروبته، والوقوف الى جانب املقاومة 
وسورية، وقد قاتل الدروز في صفوف القوى 

الوطنية اللبنانية والفلسطينية، وكانوا في طليعة 

من اسقط اتفاق 17 آيار الذي فرضته اسرائيل على 
احلكومة اللبنانية عام 1983.

ترى قيادات درزية لبنانية متابعة ان بعض الذين 
يدورون في فلك النظام في سورية، يقلدون 
املمارسات اإلسرائيلية في اختالق الدسائس، 

والهدف دائما استمالة القيادات الدرزية، او 
استخدام ابناء الطائفة وقودا في مشروعهم 

التفتيتي، وخلق القالقل امام القيادات التي ترفض 
االجنرار وراء الفتنة بني ابناء الشعب العربي 

الواحد، سواء في سورية او في لبنان.
وتؤكد هذه القيادات: انه ال يوجد مشروع درزي 

مستقل في لبنان، او في سورية، فالدروز 
مواطنون متمسكون بوطنيتهم في كال البلدين، 

وهم جزء من النسيج االجتماعي املتنوع في 
الدولتني، يتمسكون بإسالمهم، ومتعلقون 

بعروبتهم اكثر من اي وقت مضى، والعالقات 
املتميزة بينهم وبني املسيحيني في جبل لبنان، ال 

حتمل مشروعا انفصاليا، بقدر ما تنم عن رغبة في 
التعايش الذي تكرس بالتعاون بني الفريقني عبر 

مئات السنني، رغم بعض االضطراب الذي أصاب 
هذه العالقة في فترات مضت.

لقد توسعت التحليالت واملقاالت في الفترة 
االخيرة مستفيدة من احلركة التي قام بها رئيس 
اللقاء الدميوقراطي وليد جنبالط، السيما زياراته 

الى منطقة العرقوب احلدودية، وإلى حاصبيا راشيا 
والبقاع الغربي، واستغل بعضهم املواقف التي ادلى 

بها في قرية عني عطا، ووصل بهم االمر الى حد 
احلديث عما يسمى »املسألة الدرزية« في توصيف 
ال يخلو من الغرضية الفئوية، كما اختلقوا اشاعات 

عن تسليح في صفوف الشباب الدروز.
أوساط سياسية متابعة ملا يجري، تقول: ليس 
هناك مسألة درزية، او مسألة سنية، او مسألة 
شيعية، او مسألة مسيحية. املوضوع هو هياج 
تغذيه اسرائيل، وتساندها اوساط غربية نافذة، 

وتنغمس في تأجيج احلريق دول اقليمية كبرى، 

ترقص على مسرح غيرها، من اجل تعزيز نفوذها 
االقليمي، واملقايضة على ملفات أخرى.

االوساط ذاتها ترى ان مذهبة الصراع في املنطقة 
هدفه إطالة االزمة، وتفتيت االمة العربية وإضعاف 

الدول احمليطة بإسرائيل. ذلك اهم ما جاء في 
وصايا حكماء بني صهيون العشر.

وهدف حركة وليد جنبالط ومواقفه في املرحلة 
االخيرة، وفقا ألوساطه، ليس حتييد الدروز، 

او نأيهم عن األزمة السورية، امنا حتييد لبنان، 
ونأيه عن االنغماس في الوحول االقليمية. 

فاخلطر في لبنان ليس على الدروز، بل على 
البلد برمته. وسياسة االعتدال التي يعتمدها 

جنبالط تهدف لإلبقاء على احلوار والتواصل 
بني املكونات اللبنانية كافة، وخاصة بني الدروز 

وابناء امتهم اآلخرين، ألي طائفة او حزب انتموا 
وتلك مسؤولية مباشرة ملقاة على جنبالط، نظرا 

للخصوصية التي ميتع بها عند ابناء الطائفة 
الدرزية وفي الطوائف اللبنانية األخرى، فاملختارة 

كانت على الدوام بيتا جامعا، ال يحب زعماؤها 
التعصب الطائفي.

واضح ان البعض منزعج من حركة جنبالط، 
وهؤالء ذاقوا ذرعا من حتريضه دروز سورية 

على عدم االشتباك مع جيرانهم. ذلك ان من 
مصلحة هذا البعض اشعال املنطقة برمتها ـ 

خصوصا في لبنان ـ ألنهم يعتقدون ان الفوضى 
العارمة تخدم اهدافهم، وفي احلقيقة انها ال تخدم 

اال مصالح اسرائيل.
ال يبدو ان عند الدروز مشروعا خاصا، ال في 

لبنان وال في سورية، في املقابل هناك مشروع 
لتوريط الدروز في مواجهة مع طوائف اخرى، 
في سورية او في لبنان، عن طريق الترغيب او 
بالترهيب، ولكن املواقف الدرزية تبني ان هؤالء 

لن ينجروا الى الفتنة، وليس لديهم ادنى رغبة في 
االنفصال وال يخططون إلقامة دولة درزية، بل 

يرفضون الفكرة جملة وتفصيال.

٭ مخاوف من عودة التفجيرات إلى 
الضاحية: تبدي أوساط مراقبة قلقا 

وتوجسا إزاء احتمال عودة التفجيرات 
الى الضاحية اجلنوبية وعودة االغتياالت 

السياسية الى الساحة اللبنانية.
وتقول هذه األوساط بحسب تقارير 

صحافية إن هناك أكثر من جهة إقليمية 
ودولية ستسعى لالستفادة من اختالل 

العالقات اإليرانية ـ السعودية. »فاملظلة« 
اإلقليمية التي أمنت نوعا من االستقرار 

اهتزت اليوم، وعاد االنكشاف مجددا ليكون 
سيد املوقف، فالبالد ستكون مكشوفة أمام 

»لعبة« استخباراتية مفتوحة بني جميع 
األطراف، وتستفيد منها جهة ثالثة ستسعى 
طبعا للنفاذ من الواقع األمني املختل. والبد 
من اإلشارة الى أن أعداء السعودية وإيران 

كثر، والطرفان راكما كما نوعيا من العداوات 
مع أطراف دولية وإقليمية، والساحة 

اللبنانية ستكون مهيأة لتصفية حسابات 
من النوع الذي ميكن أن تتلطى وراءه تلك 

األطراف لوضع ما ميكن أن يحصل في 
سياق تصفية احلسابات. وليس مستبعدا 
عودة عجلة »صندوقة البريد« الدموية الى 

الدوران مجددا.
٭ حزب اهلل واملستقبل: خالفا لسياسة 
عدم الرد وجتاهل املواقف والتصريحات 
الصادرة عن تيار املستقبل، رد حزب اهلل 
في بيان على »االتهامات الزائفة التي دأبت 
وسائل إعالم املستقبل وبعض املسؤولني 

فيه على اتهام احلزب بحوادث االعتداء 
املتكررة على اجليش اللبناني في طرابلس، 
وإلقاء املسؤولية على من تدعي أنهم أفراد 

وقوى حليفة أو مقربة أو صديقة حلزب 
اهلل«. وأكد احلزب أن »هذه املزاعم باطلة.. 

والذين يطلقون النار على اجليش معروفون 
من قبل أهل املدينة واجليش واألجهزة 

األمنية، واجلميع يعرف أن املعتدين حلفاء 
ومقربون من تيار املستقبل«.

أوساط قريبة من حزب اهلل تتحدث عن 
ازدواجية وتقية لدى »تيار املستقبل« في 

التعامل مع التطورات واألحداث، وأن هناك 
عودة واضحة الى سياسة تأمني التغطية 

السنية للظواهر املتطرفة الستخدامها مجددا 
في »وجه« حزب اهلل، فكالم الرئيس سعد 

احلريري األخير عن استعداده ملواجهة 
وقتال كل من يريد أن يعتدي على اجليش، 

يبقى كالما غير مقرون باألفعال، وهو أيضا 
»يدير« مع نوابه ووزرائه سياسة تتعمد 

التفريق بني املواجهة التي يخوضها اجليش 
وحزب اهلل معا ضد اإلرهاب، وثمة تشويه 

متعمد لصورة احلزب وإظهار معركته ليس 
فقط أنها ضد الشعب السوري وإمنا أيضا 

في مواجهة السنة.
٭ النصرة واجليش اللبناني: بثت »جبهة 
النصرة« عبر موقع »تويتر« يوم أمس فيلما 
يظهر فيه اجلندي عبداهلل شحادة الذي أعلن 

انشقاقه عن اجليش قبل خمسة أيام وهو 
بجانب سيارة هامفي عسكرية كان قد هرب 

بها وبداخلها رشاش دوشكا مع 4 آالف 
طلقة إضافة إلى بندقية رشاشة وأعتدة 
عسكرية أخرى من بينها مناظير ليلية.

ودعا اجلندي املنشق أمير »جبهة النصرة« 
أبومحمد اجلوالني للدخول إلى لبنان لـ 
»مواجهة حزب اهلل واجليش التابع له«، 
وحث العسكريني السنة على االنشقاق 

بعتادهم وشدد على وجوب التزام املواطنني 
اللبنانيني الدروز واملسيحيني بسياسة النأي 

بالنفس.
وكان 5 جنود أعلنوا انشقاقهم عن اجليش 

في األيام املاضية، انضم اثنان منهم لـ 
»داعش« و3 لـ »جبهة النصرة«.

٭ سالح حزب اهلل: في معرض رفض 
املساعدة العسكرية اإليرانية للجيش 

اللبناني، قال سياسي في 14 آذار: »أهم 
مساعدة تقدمها إيران للبنان هي نزع سالح 

حزب اهلل«.

عمّا يُسمى »املسألة الدرزية«
أخبار وأسرار لبنانيةتقرير إخباري

مصدر لبناني رفيع لـ »األنباء«: عبوة مزارع شبعا 
جاءت بدميستورا إلى حارة حريك

لبنان وطوائفه الى أين؟!
في ندوة عن »التغيرات اإلقليمية والصيغة اللبنانية«

بيروت ـ داود رمال

أوضح مصدر لبناني رفيع املس���توى 
ل� »األنب���اء« ان إدراج زيارة املوفد األممي 
س���تيفان دميستورا الى نائب األمني العام 
حلزب اهلل نعيم قاس���م في إطار الوقوف 
على رأي احلزب من التطورات في سورية 
كونه أحد األطراف املنخرطني في الصراع 
هو جزء من احلقيقة، إذ يهم األمم املتحدة 
دائما سماع موقف ورأي حزب اهلل، وهذا 
ما يبرز من خالل حرص ممثل األمني العام 
لألمم املتحدة في لبنان ديريك بالمبلي على 
لقاء مسؤولني كبار في احلزب والتباحث 

معهم في قضايا داخلية وإقليمية.
وكش���ف املصدر عن ان »الذي س���ّرع 
مبجيء دميستورا الى الضاحية اجلنوبية 
وحتديدا الى حارة حريك هو التطور األمني - 
االستراتيجي الذي شهدته احلدود اجلنوبية 
جراء الرد املدروس حلزب اهلل على سلسلة 
اخلروقات اإلس���رائيلية والتي كان آخرها 
تفجير جهاز جتسس بأحد عناصر احلزب 

نظم »مرك���ز عصام فارس للش���ؤون 
اللبنانية« ندوة عن »التغيرات اإلقليمية 
والصيغة اللبنانية«. وفي قراءته للواقع 
اللبناني، رأى السياسي واإلعالمي جورج 
غامن املشارك في الندوة أن »ال لبنان القدمي 
مات في الوجدان وال لبنان اجلديد ولد في 
الواقع، وال لبنان احلالي مقبول وثابت، وما 
يحصل حاليا هو محاولة تعايش مكلفة بني 
كيان مهدد ومصير مجهول«، مش���يرا إلى 
أن أي »صيغة جديدة لن تتحمل استنزافا 
س���وريا طويال في ظل ضغ���ط النازحني 

واحلرمان املولد للتطرف«.
واعتبر ان »حج���م التحوالت احلالية 
سيؤدي ال محالة إلى صيغة جديدة للبنان«، 
الفتا النظ���ر إلى ان »اتفاق الطائف انتهى 
القس���م األكبر من مفاعيل���ه بعدما فاقت 
التطورات وحج���م الطوائف قدرة النص 

الدستوري على االستيعاب«.
وقال إن »الطائف بدا حني وضعه وكأنه 
تصحيح متأخر لوقائع سابقة حيث بقي في 
املضمون تسوية مارونية سنية كتسوية 
1943، في حني يطرح الصعود الش���يعي 

حتديات على الصيغة التقليدية«.
أش���ار غامن في مداخلة على مدى أكثر 
من 30 دقيقة إلى »سلس���لة حتديات أمام 

أي صيغة مس���تقبلية كض���رورة وضع 
إس���تراتيجية دفاعية جديدة، عقبة إدارة 
الدين الكبير وتقاس���مه في ظل المركزية 
سياسية أو المركزية إدارية موسعة، كيفية 
اس���تعمال الطاقة والغاز في ظل الصراع 
الكبير في احلوض الش���رقي للمتوس���ط 
على الغاز وأنابي���ب إيصاله إلى أوروبا، 
وتقاطع املصالح بني إسرائيل ومصر وتركيا 

واليونان وقبرص«.
وقال إن »املسيحيني يعيشون حال إنكار 
أو عدم فهم للواقع احمللي واإلقليمي الصعب، 
وهم تضاءلوا في الدميوغرافيا وانحسروا 
في اجلغرافيا لكنه���م مازالوا يتصرفون 
وكأنهم أكثرية ساحقة، وأن الواقع يفرض 

عليهم التعاطي مع حقائق صعبة«.
وعن السنة، قال إنهم »في حال ضياع 
بعد سقوط مش���روع العروبة وفي حال 
توتر في ظل الصحوة الشيعية الهجومية«، 
وأضاف أن الشيعة »لديهم معضلة التجانس 
في مش���روع وطني ناجز ف���ي ظل تأثر 
حزب اهلل بنموذج إي���ران وانخراطه في 
مش���روعها اإلقليمي، أما ال���دروز فهم في 
أزمة استراتيجية البقاء بعد تخلي قيادتهم 
وخاصة آل جنبالط عن حلم اإلمارة العربية 

الدرزية في اجلبل«.

أثناء قيامه بتفكيكه بعد اكتشافه عند ساحل 
الصرفند اجلنوبي«.

ولفت املصدر الى ان »هناك اهتماما دوليا 
كبي���را مبعرفة املدى الذي س���تأخذه هذه 
العملي���ة إذ ان الذي يطمئن حتى اآلن انها 
وقعت في خارج نطاق عمل قوات اليونيفيل 
وخارج حدود القرار الدولي 1701« في املزارع 

احملتلة.
وكان املوفد األمم���ي التقى نائب األمني 
العام للحزب الشيخ نعيم قاسم بحضور 
مسؤول االرتباط باحلزب وفيق صفا وممثل 
األمني العام لألمم املتحدة في لبنان ديريك 

بالمبلي.
وأكد الش���يخ قاس���م للموفد األممي ان 
»احلل الوحيد املتاح في سورية هو احلل 
السياسي بعيدا عن الشروط املسبقة وعدم 
جتاوز األطراف الفاعلني واملؤثرين في هذا 
احلل«. وقال: لق���د أضاعت الدول الكبرى 
واإلقليمية ثالث سنوات ونصفا، وتأكد ان 
احلل السياسي ينقذ سورية وعلى اجلميع 

ان يتوقعوا تنازالت مؤملة.

)محمود الطويل( الشيخ نعيم قاسم مستقبال موفد االمني العام لالمم املتحدة الى بيروت ستيفان دميستورا امس  

حزب اهلل: احلل السياسي هو الوحيد في سورية أوساط نيابية لـ»األنباء«: اكتمال التحضيرات للتمديد للمجلس

جنبالط في معراب باحثًا عن سبيل لرئاسة اجلمهورية
عون يرد على لقاء الراعي ـ احلريري: مستمر في ترشحي

اهلل في لبنان، رفض جنبالط 
نعت جبهة النصرة باإلرهاب 

ووصفها بالثورة.
وحذر املجتمعون رئيس 
احلكومة متام س����الم من اي 
محاولة لفرض مشاركة لبنان 
بالتحالف الدولي ضد االرهاب. 
النائب  ان  وعلمت »األنباء« 
أرسالن سيطل مساء الثالثاء 
عبر قناة OTV الناطقة بلسان 
الوطني احلر« وأنه  »التيار 
سيتطرق الى دعوات جنبالط 
للموحدين الدروز في سورية، 
باحلذر من النظام الذي يريد 
الى مشاريعه  اس����تدراجهم 
املش����بوهة، عبر توريطهم 
باحلرب ضد جيرانهم وأبناء 
وطنهم. على الصعيد اللبناني، 
عاد الرئي����س نبيه بري الى 
بيروت امس، بعد مشاركته 
باحتاد البرملانات الدولي في 
سويس����را. وذكرت مصادر 
نيابية ل� »األنباء« ان املجلس 
سيحدد للجانه النيابية يوم 
الثالث����اء، بعدها تدعى هيبة 
مكتب املجلس الى االجتماع 
لتحدي����د موع����د اجللس����ة 
التشريعية وجدول أعمالها 
الذي سيشمل التمديد ملجلس 
النواب، واملوافقة على إصدار 

سندات اليورو بوند.
وأوضحت املص����ادر ان 
املجلس سيصوت على مشروع 
قانون التمديد بصفته معجال 
مكررا، بحي����ث يصبح نافذا 

ملجرد نشره مبهلة 5 أيام.
وعن النص����اب القانوني 
ان قانون  تق����ول املص����ادر 
التمديد ليس دستورا وبالتالي 
نصابه 65 نائبا، واملصادقة 
عليه تتطلب نصف هذا العدد 
زائ����دا واح����دا، اي 33 نائبا، 
وقد أيده حتى اآلن 28 نائبا 
مسيحيا و32 مسلما، يضاف 
اليهم نواب حزب اهلل الذين 

يؤيدونه دون إعالن.
وزير العدل اشرف ريفي 
مصر على متابعة قضية إلغاء 
احملكمة العسكرية بناء على 
االقتراح الذي تقدم به نائب 

إيلي  اللبناني����ة«  »الق����وات 
كيروز، كما يبدو، اعتبارها 

خطوة إصالحية تقدمية.
وقد أعلن وزير العدل مساء 
اخلميس لصحيفة »اللواء« 
ان����ه لم يعد مقبوال ان تكون 
هناك محاكمة اس����تثنائية، 
معتبرا استمرار هذه احملاكم 
مؤشر تخلف ينتمي الى عالم 
ثالث، بعدما ألغت معظم الدول 
احلديثة هذا النوع من احملاكم 
باستثناء الدول التوتاليتارية. 
ولم ينف ريفي ان تكون دعوته 
ق����رار قاضي  قد جاءت بعد 
التحقيق العس����كري إصدار 
مذكرة توقيف بحق الشيخ 
مصطف����ى احلجيري واصفا 
هذه املذكرة بأنها »النقطة التي 
طفحت الكيل«، خصوصا اننا 
نرى صيفا وشتاء على سطح 
واحد من دون وجود معيار 
واحد حملاكم����ة الناس، الفتا 
النظر الى انه من حق الناس 
الطبيعي ان يحظوا مبساواة 
القضاء، وتكون األحكام  في 
حسب القوانني الدولية معللة. 
وشدد ريفي على ضرورة ان 
تكون الهيئات القضائية التي 
حتاكم الناس قضائية وليست 
عسكرية، مع احترامه الكامل 
لهامات مهمة جدا في احملكمة 
العس����كرية، لكن هذا موقف 

مبدئي � كما قال.
الذكرى  ريفي ومبناسبة 
السنوية الثانية الغتيال اللواء 
الشهيد وس����ام احلسن، قال 
متوجها لرفيق دربه: في ذكرى 
غيابك عنا ايها الشهيد الكبير 
ال منلك ان نقول لك اال عهدا 
بكشف املتورطني في جرمية 
اغتيالك، وفي جرائم االغتيال 
كافة حت����ى معرفة احلقيقة، 
الطريق  ان نتاب����ع  عهد منا 
ويتوصل التحقيق الى نتائج 
قاطعة وهو فعال قطع شوط 
كبير في كشف هذه اجلرمية 
اإلرهابية التي تشبه جرمية 
اغتيال شهيدنا الكبير الرئيس 
رفيق احلريري، حيث يكاد 

املجرم يدل على نفسه.

على غداء عمل، املت اوساط 
جنب����الط مس����بقا ان تكون 
مائدة »احلكيم« غنية باملازات 
املطيبة للح����وار وأن يكون 
اللقاء  طبق احللو في نهاية 

حلوا كما ُيشتهى.
بداية اللقاء كانت بتبادل 
الهدايا التي كانت عبارة عن 
كتب، فقد قدم جنبالط جلعجع 
كتابني األول بعنوان »الزهار« 
وهو كتاب قدمي باللغة اآلرامية، 
والثاني بالفرنسية وقد كتب 
عليه جنبالط االهداء التالي: 
انه تاريخ  عزيزي د.جعجع 
املرتكبة باسم اهلل،  اجلرائم 
بكل االحترام وليد جنبالط.

ق����دم جعج����ع  ب����دوره، 
جلنبالط كتابني ايضا األول 
التاريخ«  بعنوان »فلس����فة 
والثاني بعنوان »نشأة املقاومة 
اللبنانية« ودون عليه جعجع 
االهداء التالي: »للتاريخ اجتاه 

واحد ال يجب جتاهله«.
أما النائبة ستريدا جعجع 
فق����د اه����دت ضيفه����ا كتابا 
 L`art بالفرنسية حتت عنوان
de la guerre اي »فن احلرب« 
التالي:  ودونت عليه االهداء 
الى الصديق وليد جنبالط، هذا 
الكتاب هو درس عن احلكمة 
وعن فن احلياة، احلكمة التي 
تتمتع به����ا الطائفة الدرزية 
الكرمية، وأن����ت طبعا على 
رأسها، لكن احلياة حتتاج الى 
اجلرأة التي عودتنا عليها في 
الع����ام 2005، كنت امتنى ان 
نكمل مع����ا ونبقى في نفس 
التموضع السياسي، لكن انا 
متأكدة ال محال����ة أنك قارئ 
جيد في التاريخ اننا سنعود 

ونلتقي.
بيد ان حت����رك جنبالط 
الرئاس����ي، والسياس����ي في 
هذه املرحل����ة لم يثر ارتياح 
الكثيري����ن، وق����د اس����تنكر 
لقاء اح����زاب الثامن من آذار 
وشخصياتها، الذي انعقد في 
دارة النائب طالل ارس����الن، 
الدرزي  الفريق  الذي يتزعم 
املتناغم مع نظام االسد وحزب 

بيروت ـ عمر حبنجر

قطع العماد ميشال عون 
امس، حبل اآلمال التي علقت 
على مجمل اللقاءات واالتصاالت 
احمللية واخلارجية، في بيروت 
وباريس وروما، عندما وجه 
رسالة مباش����رة الى كل من 
الداخل  ف����ي  يعنيه����م األمر 
واخل����ارج بأنه مس����تمر في 
ترش����يحه ولن يتراجع ابدا، 
بالتزام����ن مع ق����ول مصادر 
في الثامن م����ن آذار ان عون 
شخصية توافقية قادرة على 
التعاطي مع اجلميع في الداخل 

واحمليط.
ونقل زوار عون عنه قوله 
ام����س، انه وف����ق معلوماته 
البطريرك  ب����ني  مت احلديث 
بشارة الراعي والرئيس سعد 
احلريري في روما عن االسماء 

الرئاسية التوافقية.
وقال: »يحكو قد ما بدهم، 
انا مس����تمر بترشيحي ولن 

اتراجع عنه ابدا«.
آذار ان  وتقول مصادر 8 
الرئيس احلريري لم يكتف 
باحلص����ول م����ن البطريرك 
الراع����ي على غط����اء لتمديد 
والي����ة مجلس الن����واب، بل 
أملح الى وقف التش����ريع في 
مجلس النواب، بعد التمديد 
من اج����ل الضغط، النتخاب 
رئي����س اجلمهوري����ة، ليس 

النائب عون حتما.
ان  الى  واشارت املصادر 
العماد عون هو مرشحها حتما، 
وال نقبل برئيس وسطي يتحول 
بفعل الترهيب والترغيب الى 
رئيس من 14 آذار. والحظت 
املصادر لصحيفة »األخبار« ان 
البطريرك الراعي لف العالم، 
بينما الطريق الى بعبدا متر 
بالرابية ألن العماد عون هو 

الوحيد احلر في خياراته.
وتقول مصادر متابعة ان 
شخصيات لبنانية بحثت مع 
الفاتيكان امكانية فك ارتباط 
االستحقاق الرئاسي اللبناني، 
بأزم����ة املنطق����ة، في ضوء 
التراجع السريع في العالقات 
الس����عودية - االيرانية ذات 
التأثير الكبير على االوضاع 
السياسية واالمنية في لبنان، 
لكن ال مؤشرات جتاوبية حتى 
التقى  الوقت  اآلن. في ه����ذا 
النائب وليد جنبالط بالدكتور 
س����مير جعجع في مقره في 
معراب، وقد حمل معه اسماء 
محددة لرئاس����ة اجلمهورية 
ألن همه األساس����ي اخلروج 
الرئاسي  من دوامة الشغور 
وانتخاب رئيس يتحاور مع 
اجلميع، كما قال النائب عالء 
الدين ت����رو. ورافق جنبالط 
كل من املرشح الرئاسي عن 
كتلت����ه النائ����ب هنري حلو 
والنائبني غ����ازي العريضي 

ونعمة طعمة.
وكان في اس����تقباله الى 
جانب جعجع زوجته النائبة 
ستريدا والنائب انطوان زهرة. 
وق����د اس����تكملت احملادثات 

)محمود الطويل( د.سمير جعجع مستقبال النائب وليد جنبالط في معراب امس  
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ميتلك 3 طائرات حربية من طراز ميغ ..وواشنطن تنفي علمها بالطلعات اجلوية.. وسقوط صواريخ وقذائف هاون على مبانٍ ودوائر حكومية ومقرات عسكرية في »األنبار«

»داعش« يحلق في سماء سورية.. ويشتبك مع القوات العراقية في الرمادي
املص����ادر لم تؤكد م����ا اذا كان 
»داع����ش« ميتل����ك صواري����خ 
املقاتالت بش����كل  الس����تخدام 

هجومي.
ق����ال اجليش  من جانب����ه 
االميركي أمس أنه ال علم له بأي 
طلعات جوية لتنظيم  داعش 

في سورية أو غيرها.
وقال الكولونيل باتريك رايدر 
املتحدث باسم القيادة املركزية 
االميركية »نحن مستمرون في 
مراقبة نشاط الدولة االسالمية 
في سورية والعراق وسنواصل 
توجيه ضربات تستهدف معداتها 
ومنش����آتها ومقاتليها ومراكز 

تواجدها اينما كانت«.
دوليا، جدد االحتاد االوروبي 
امس التاكيد عل����ى بذل جهده 
للتصدي للتهديد الذي يشكله 
الدولة االسالمية ليس  تنظيم 
فقط عل����ى العراق وس����ورية 
واملنطقة بل ألمن دول االحتاد 
االوروبي ايضا السيما من خالل 
جتنيد املقاتلني االجانب.   وقال 
االحت����اد االوروبي في بيان ان 
تط����ورات وض����ع التنظيم في 
س����ورية والع����راق س����يكون 
م����ن القضايا الرئيس����ية التي 
سيناقشها وزراء خارجية االحتاد 
خالل اجتماعهم في لوكسمبورغ 

يوم االثنني املقبل.   
وتوقع االحتاد االوروبي ان 
يوافق الوزراء في االجتماع على 
استراتيجية للتصدي للمقاتلني 
االجانب واالرهاب في سورية 

والعراق.   
وم����ن املق����رر ان يناق����ش 
ف����ي ليبيا  االجتم����اع الوضع 
حيث سيطلع ممثل االمم املتحدة 
اخلاص في ليبي����ا برناردينو 
ال����وزراء عل����ى اجلهود  ليون 
التي بذلها وآخر املس����تجدات.   
ال����وزراء تطورات  كما يبحث 
االوضاع في فلسطني واوكرانيا 
واالستراتيجية املشتركة ملواجهة 
انتشار ڤيروس »ايبوال« اضافة 
الى اليمن والصومال والسودان 
وافغانستان وجمهورية افريقيا 
الوسطى والبوسنة والهرسك.

املواجهات ال تزال  األمني، فإن 
مستمرة حتى الساعة 10.40 تغ، 
ولم يتسن معرفة حجم اخلسائر 
في صفوف مقاتلي كال الطرفني، 
بحسب قوله.  وفرض مجلس 
الرمادي،  محافظة األنبار على 
أمس، حظر جتوال شامل على 
املركبات والدراجات واألشخاص 
ويس����تمر حتى »إشعار آخر«، 
وذلك حتسبا الستهداف عناصر 
تنظيم داعش للمدينة، بحسب 
ما ص����رح به كرحوت في وقت 

سابق لألناضول.
وفي الش����أن السوري، نقل 
املرصد عن مصادر وصفها بأنها 
»موثوق����ة« القول ان »داعش« 
اصبح ميتلك ثالث طائرات حربية 
قادرة عل����ى الطيران واملناورة 
يعتقد انها من طراز »ميغ 21« 
و»ميغ 23«، مضيفا ان ضباطا 
م����ن اجليش العراق����ي املنحل 
التنظيم يشرفون  من عناصر 
على تدريب املزيد من عناصر 
التنظيم اصحاب اخلبرات على 
قيادة هذه الطائرات.   وأوضح 
ان هذه الدروات التدريبية يتم 
اجراؤها في مط����ار »اجلراح« 
العس����كري او ما يعرف مبطار 
»كشيش« العسكري الواقع في 
ريف حلب الشرقي والذي يعد 
اهم معسكرات تنظيم »داعش« 

في سورية.   
وابلغ س����كان م����ن املناطق 
احمليطة باملطار نشطاء املرصد 
السوري في حلب انهم »شاهدوا 
طائرة على االقل حتلق على علو 
منخف����ض في اج����واء املنطقة 
بعد اقالعه����ا من مطار اجلراح 
العسكري«.   واوضح املرصد 
ان هذه ليست املرة االولى التي 
يش����اهد فيها الس����كان حتليقا 
لطائرة تقلع م����ن املطار على 
علو منخفض، مش����يرا الى ان 
املصادر ذاتها ابلغته ان تنظيم 
الدولة االسالمية استولى على 
الطائرات بعد س����يطرته  هذه 
على املطارات العسكرية التابعة 
للنظام السوري في محافظتي 
حلب والرقة.   واش����ار الى ان 

عواص����م - وكاالت: فيم����ا 
ذكر املرصد الس����وري حلقوق 
االنسان امس ان تنظيم الدولة 
االسالمية )داعش( اصبح ميتلك 
ثالث طائرات مقاتلة من طراز 
)ميغ( روسية الصنع حتلق فوق 
سماء سورية، اندلعت اشتباكات 
عنيفة، امس بني القوات العراقية 
احلكومية و»داعش« بعد هجوم 
واسع شنه التنظيم على مدينة 
الرمادي مركز محافظة األنبار 
غربي العراق، في الوقت الذي 
سقطت فيه صواريخ وقذائف 
هاون على مبان ودوائر حكومية 
ومقرات عسكرية وسط املدينة. 
وق����ال مصدر أمن����ي عامل في 
قيادة عملي����ات األنبار )إحدى 
العراقي(،  تش����كيالت اجليش 
طلب عدم الكش����ف عن اسمه، 
إن »مواجهات واشتباكات عنيفة 
وقعت صباح امس بني القوات 
احلكومية يدعمها مسلحون من 
العشائر املوالية لها مع عناصر 
تنظيم داعش اإلرهابي بعد شن 
األخير هجوما واسعا على مدينة 
الرمادي«. وأضاف املصدر، أن 
عناصر داعش هاجموا الرمادي، 
من مح���ور منطقتي التأميم 
وال� »خمس����ة كيلومتر« غربي 
إلى أن عناصر  املدينة، مشيرا 
تنظيم داعش استهدفوا مقرات 
قيادة عمليات األنبار، واللواء 
الثامن للجيش، ومبنى مكافحة 
اإلرهاب، وقصر العدالة، ومحكمة 
قضاء الرمادي بصواريخ موجهة 
وقذائف هاون تسببت بإحلاق 

أضرار مادية فيها.
من جهته، قال رئيس مجلس 
محافظة األنبار، صباح كرحوت، 
إن »الق����وات األمني����ة مدعومة 
بالعشائر بدأت عملية عسكرية 
واسعة النطاق على معاقل متركز 
عناصر تنظيم داعش اإلرهابي في 
منطقتي التأميم، وخمسة كيلو«. 
وأض����اف كرحوت، أن »القوات 
األمنية والعش����ائر، يتقدمون 
لتحرير تلك املنطقتني«، متوقعا 
أن يت����م اإلعالن عن حتريرهما 
في وقت الحق. وبحسب املصدر 

تونس ـ األناضول: إذا كان تنظيم »الدولة« اإلرهابي املعروف 
اعالميا باسم »داعش«، يجسد واقعا ملموسا في مناطق نفوذه في 
العراق وسورية، فإن امكانية امتداده إلى القارة االفريقية ال ينبغي 
أن يؤخذ على أنه تهديد وشيك، بل كخطر مستبعد، وفقا لشهادات 

متفرقة خلبراء أدلوا بها لـ»األناضول«.
ففي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، تسببت نسائم »الربيع 

العربي« عموما، واحلرب التي اعقبتها في ليبيا بشكل خاص، في 
ظهور مجموعات إرهابية من جديد، صنعت من الساحل االفريقي 

معقال منيعا لإلرهاب الدولي.. خطوة مكنت تنظيم »القاعدة في بالد 
املغرب اإلسالمي«، والذي تنبع جذوره من اجلزائر، غير أن متركزه 

يشمل بعض أجزاء الساحل االفريقي التابعة لكل من موريتانيا 
ومالي والنيجر.. واألمر سيان بالنسبة جلماعة »التوحيد واجلهاد 
في غرب افريقيا« )ميجاو( املتمركزة في الشمال املالي، و»بوكو 

حرام« في نيجيريا، وحركة »أنصار الدين«، أبرز املجموعات 
املسلحة شمالي مالي.

هذه املجموعات املسلحة التي تتوحد أحيانا، عبر إقامة حتالفات 
تدعمها أهداف مشتركة أو قرابة أو جوار إيديولوجي معني، 

وتنشط بشكل منفصل في أغلب األحيان، تعكس وجها متطرفا 
في منطقة الغرب األفريقي يقترب فكريا من »داعش«، ويتخذ من 

القارة االفريقية عموما »هدفا سهل املنال، بسبب ضعف احلوكمة«، 
بحسب مدير مركز التحليل السياسي واالقتصادي مبالي »إيتيان 

سيسوكو«، والذي خلص إلى وجود »تهديد متثله داعش في منطقة 
الساحل )االفريقي( واملغرب )العربي(«، و»خصوصا على مستوى 

الشكليات«. وأوضح اخلبير االفريقي أن »املجموعات املسلحة 
قادرة اليوم على ارتكاب أهول الفظاعات االنسانية«، الفتا إلى أنها 

كانت »في السابق تبحث عن التوسع أي ضم مساحات إلى نفوذها، 
لكنها ـ في الوقت الراهن ـ تستوحي على املستوى الشكلي 

أساليب عملها اجلديدة من داعش«، مشيرا إلى أن هذه املجموعات 
تبدو وكأنها سقطت حتت »سحر« أو »إغراء« طرق عمل داعش 

وأساليبها في العراق وسورية، في إشارة إلى عمليات ذبح رهائن 
غربيني مؤخرا في منطقة الساحل.

في 30 يونيو املاضي، أعلن املتحدث باسم »الدولة اإلسالمية« 
أبو محمد العدناني، في شريط ڤيديو تداولته املواقع اإللكترونية 

املقربة من التنظيم اجلهادي، قيام »اخلالفة اإلسالمية« في »العراق 
والشام«.

بضعة أيام إثر ذلك، أعلنت مجموعة »بوكو حرام« التي أعلنت 
متردها منذ العام 2009، بشمالي نيجيريا، في شريط ڤيديو نشر 
في يوليو املاضي، دعمها لـ »داعش«. »بوكو حرام« هذه املجموعة 

املسلحة التي أودت عملياتها الدموية بحياة حوالي 10 آالف 
شخص، في غضون 5 سنوات، وفقا لبيانات األمم املتحدة ومنظمة 

العفو الدولية.
وفي 24 أغسطس املاضي، أعلن زعيم »بوكو حرام« »أبو بكر 

شيكاو« قيام »اخلالفة اإلسالمية« شمال شرقي نيجيريا، وفقا 
لشريط ڤيديو حصل عليه موقع املعلومات املستقل »مراسلو 

الصحراء«.
ورغم أن زعيم تنظيم »القاعدة في بالد املغرب اإلسالمي« عبداملالك 

دردوكال املكنى أبو مصعب عبدالودود رفض، إلى حد اآلن، مبايعة 
»داعش«، ألسباب تتعلق بحرب الزعامات والقيادة، إال أن العديد 

من كوادر التنظيم قرروا االنضمام إلى صفوف تنظيم »الدولة« في 
الشرق األوسط.

حتوالت باجلملة أصابت أسس تنظيم القاعدة بنوع من الهشاشة، 
وذلك عقب خسارته لبعض نفوذه في القارة االفريقية، مقابل 
صعود »داعش«. بيد أن تأثيرات هذا الصعود كانت »سطحية« 

على املجموعات املسلحة في غرب افريقيا، بحسب الباحث مبركز 
الشرق األوسط وشمال افريقيا مبونتريال الكندية »أديب بن 

شريف«. »بن شريف« قال، في قراءة لهذا اجلانب »حذاري من 
اإلفراط في منح داعش خصاال هيكلية ال تتوافر عليها«، إذ »من 
اخلطأ تصور داعش في شكل مؤسسة أو شركة متتلك فروعا 

إقليمية بعالقات وأدوار محددة بوضوح«.
ولفت اخلبير إلى أنه ينبغي تناول »الوالءات بني املجموعات 

)املسلحة( على غرار أنصار الشريعة وميجاو، إضافة إلى تنظيم 
جند اخلالفة، بشكل متصل ومتسلسل«.

و»جند املوت« هو تنظيم ينشط فيما يعرف بـ »مثلث املوت« 
باجلزائر، رؤوسه الثالثة تتشكل من محافظات »تيزو وزو« 

و»بومرداس« والبويرة»، املعقل الرئيسي لتنظيم «القاعدة في 
بالد املغرب اإلسالمي»، ويتزعمه «غوري عبداملالك املدعو خالد 

أبوسليمان.
وتابع قائال »متاما مثلما هو الشأن بالنسبة لظهور املجموعات 

املرتبطة بالقاعدة، فإن بعض الوالءات ال تتجاوز نطاق خطابات 

الدعم، ما يعني أنها رمزية فحسب، أي أنها جزء من استراتيجية 
االتصاالت املعتمدة«، إال أن ذلك ال مينع وجود »بعض املجموعات 
التي تتبنى أساليب وطرق عمل داعش«، فمقتل »إيرفيه غورديل« 
متسلق اجلبال الفرنسي الذي خطف وقتل في سبتمبر املاضي، 
على أيدي تنظيم »جند اهلل« يوحي بنفس عمليات قطع الرؤوس 
التي تقوم بها »داعش«. ومع ذلك، يبقى من غير املؤكد أن يتبنى 

التنظيم في املستقبل هذا األسلوب ويكرر فعلته.
أما بالنسبة لــ »سيسوكو«، فإن اإلشكال احلقيقي يبقى، بغض 
النظر عن أسلوب العمل، متعلقا بـ »غياب التنسيق واملوارد أو 
الوسائل الالزمة للتصدي لتلك املجموعات املسلحة«، والتي من 
املمكن أن تبسط نفوذها، في املستقبل القريب، على مساحات 
متزايدة من املنطقة والقارة االفريقية عموما، وهو ما يعني أن 

هناك تهديدا من بعيد لداعش وان كان اخلطر مستبعدا في الوقت 
احلالي.

وكمثال على تلك اإلشكالية، أشار اخلبير إلى »ما تتكبده القوات 
األممية )املنيسما( املنتشرة شمالي مالي، من خسائر في أرواح 

جنودها، جراء ظروف العمل والنقص احلاصل على املستوى 
العددي لقواتها، إضافة إلى سوء حالة معداتها املستخدمة، دون أن 

يثير ذلك رد فعل من أي شخص«.
وختم حديثه قائال »طريق التوصل حلل للمسألة األمنية الشائكة 
في منطقة غرب إفريقيا متر وجوبا عبر احلوكمة الرشيدة.. تلك 

أفضل وسيلة ملواجهة خطر داعش احملتمل في افريقيا جنوب 
الصحراء«.

»داعش« في أفريقيا؟.. تهديد غير وشيك وخطر مستبعد
حتليل إخباري

»داعش« يسعى 
ملوطئ قدم في موريتانيا

..ويخطط إلقامة إمارة له 
باجلنوب التونسي

نواكش���وط � األناضول: قال مصدر أمني 
موريتاني، ام���س االول، إن تنظيم »داعش« 
اإلرهابي يس���عى ملوطئ قدم في البالد. وقال 
املصدر، الذي فضل عدم نشر اسمه ألنه غير 
مخول باحلديث لوسائل اإلعالم، إن »عناصر 
بالتنظيم حاولوا مؤخرا اس���تدراج 4 شبان 
موريتانيني من مدينة أزويرات الشمالية، عبر 
محادثات عن طريق االنترنت«. وأضاف: »اجلهات 
األمنية )لم يحددها( جتري التحقيق حاليا مع 
ثالثة من املعنيني )دون توضيح مصير الرابع(، 
وتأكد لديها حرص التنظيم على إيجاد موطئ 

قدم له في موريتانيا«.

تونس � كونا: كشفت تقارير أمنية تونسية 
امس عن وجود حتركات سريعة جلماعات إرهابية 
على احلدود التونسية � الليبية استعدادا لتسللها 
داخل األراضي التونسية واإلعالن عن إقامة إمارة 

لتنظيم الدولة االسالمية جنوب البالد. 
وأوضح املتحدث الرس���مي لوزارة الداخلية 
محمد علي العروي في بيان صحافي أن اجلماعات 
املتشددة واملنتشرة في ليبيا اضطرت حتت تأثير 
القصف اجلوي لطائرات اجليش الليبي إلى الفرار 
واالقتراب من احلدود التونسية والسعي إلى خلق 

بؤرة توتر أخرى لتحقيق هدفها املزعوم.

العبادي يجدد رفض أي تدخل 
بري عسكري للقوات األجنبية

السيستاني يحذّر من حملة إلسقاط املدن »إعالمياً«

بريطانيا تعتقل 218 شخصًا 
بتهم اإلرهاب منذ مطلع العام احلالي 

أمير اإليزيديني يستنجد: 3000 رهينة لدى داعش

بغ����داد � أ.ش.أ: جدد رئيس الوزراء العراقي 
حيدر العبادي رف����ض حكومته أي تدخل بري 
عسكري للقوات األجنبية في العراق. وقال العبادي 
� في بيان للمكتب اإلعالمي له عقب لقائه بوفد من 
محافظة األنبار، نقلته وكالة أنباء اإلعالم العراقي 
)واع( � إن »احلكومة العراقية ترفض قدوم أي 
قوات برية إلى البالد«، مش����يرا إلى أن مساعدة 
التحالف الدولي تكون عبر الضربات اجلوية التي 
توجهها مبوافق����ة احلكومة. وأوضح أنه جرى 
خالل اللقاء مع وفد األنبار مناقش����ة األوضاع 
األمنية التي تش����هدها احملافظة وجهود القوات 

األمنية لتحرير بعض مناطقها من عصابات داعش 
اإلرهابية، باإلضافة إلى وضع احملافظة اخلدمي.  
إلى ذلك، أعلن جاهد دمير كران، رئيس جمعية 
التضامن مع أسر السجناء واملعتقلني عن دخول 
5 آالف س����جني من أعضاء منظمة حزب العمال 
الكردس����تاني االنفصالية عن الطعام احتجاجا 
على هجمات تنظيم داعش على مدينة كوباني 
)عني العرب( السورية وسياسة حكومة العدالة 
والتنمية إلصرارها على عدم فتح ممر للمساعدات 
اإلنسانية للشعب الكردي في كوباني، بحسب 

صحيفة »جمهوريت« التركية امس. 

بغداد � األناضول: حّذر املرجع الش���يعي 
األعلى بالعراق علي السيستاني، امس العراقيني 
من احلملة التي تشنها بعض وسائل اإلعالم 
لإليحاء بس���قوط بعض مدن العراق ومنها 
العاصمة بغداد، مشيرا إلى ضرورة اعتماد 
العراقيني على أنفسهم في حترير أراضيهم 
من »داعش«. وقال السيس���تاني، في خطبة 
اجلمع���ة التي ألقاها نياب���ة عنه ممثله عبد 
املهدي الكربالئي في مرقد احلس���ني بن علي 
في كربالء وس���ط العراق، إن بعض وسائل 
اإلعالم لم يسمها، أطلقت حملة حاولت اإليحاء 
باحتمالية سقوط بعض مدن العراق ومنها 

بغداد، داعيا املواطنني ألن يكونوا »على حذر 
ووعي من األهداف احلقيقية من هذه احلملة 
اإلعالمية«. وأضاف الكربالئي أن هدف هذه 
احلملة هو »إدخال اخلوف والرعب في نفوس 
العراقيني«. وأش���ار ممثل املرجع األعلى إلى 
ضرورة اعتماد العراقيني على أنفس���هم في 
حترير مناطقهم من »داعش«، داعيا اجلهات 
األمنية إلى تنظيم عملية التطوع في صفوف 
القوات املس���لحة واس���تبعاد ما وصفها ب� 
»العناصر غير املنضبطة«. ودعا إلى استثمار 
ما وصفها ب� »املواقف الطيبة لدول صديقة 

وشقيقة«، دون أن يسمي أيا منها.

لندن � كونا: كشفت السلطات االمنية البريطانية 
امس انها قامت منذ مطلع العام احلالي باعتقال 218 
شخصا بتهم تتعلق باالرهاب ومحاولة االنضمام 
للقتال مع اجلماعات املتطرفة في العراق وسورية.  
وذكر املنس���ق العام لوح���دات مكافحة االرهاب 
ومساعد القائد العام لشرطة لندن )ميتروبولينت( 
مارك رولي في تصريحات صحافية ان اجهزة االمن 
قامت منذ بداية السنة احلالية بإحباط العشرات 

من العمليات واملخططات االرهابية، االمر الذي 
أسفر عن توقيف عدد كبير من املشتبه فيهم.

وأكد رولي ان اجهزة االمن س���جلت ارتفاعا 
قياس���يا في عدد القضايا والتحقيقات املتعلقة 
باالرهاب، مضيفا ان الشرطة تلقت بالغات غير 
مسبوقة العدد من طرف اسر بريطانية خشيت 
من سفر ابنائها الى العراق وسورية للقتال في 

صفوف اجلماعات املسلحة. 

العربية.نت: وّجه حتسني سعيد علي بك 
أمير اإليزيدي���ني في العراق والعالم نداء إلى 
املجتمع الدولي واحلكومة العراقية للمساعدة 
في استرجاع أكثر من 3000 شخص معظمهم 
من النس���اء واألطفال، قام التنظيم املتطرف 
»داعش« بخطفهم، ويقوم ببيعهم في أسواق 

الرقيق.
وذكر حتسني ذلك في مقابلته مع اإلعالمي 
حس���ن معوض ببرنامج »نقطة نظام« على 
شاش���ة »العربية«، وقد التقى به معوض في 

هانوڤر بأملانيا حيث يقيم للعالج.
وكشف األمير حتسني عن وجود نحو 6000 
مقاتل من طائفة اإليزيديني يشاركون في القتال 

ضد التنظيم املتط���رف، ولكنهم يعانون من 
ضعف اإلمكانات وعدم توافر العتاد العسكري 

الالزم.
ولذلك يطالب بدعم مقاتليه ومدهم بالعتاد 
العسكري كجزء من القوة القادرة على التحرك 
على األرض ومواجهة مقاتلي التنظيم املتطرف 
في املعارك البرية مبناطق اإليزيديني في شيخان 

وسنجار.
ويرى أمير اإليزيديني أن حال دوليا يجب 
اتخاذه حلمايتهم، إما بإرجاعهم ملناطقهم أو 
العيش ضمن محمية دولية مع املس���يحيني 
والشبك، وميكن أن تكون هذه املنطقة احملمية 

في محافظة نينوى.
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»اوديو كارد«.. مقاطع صوتية جديدة بـ »تويتر«
سان فرانسيسكو - رويترز: يعتزم موقع تويتر السماح للمستخدمني بتشغيل تدوينات 
صوتية ومقاطع موسيقية وصوتية أخرى من صفحاتهم مباشرة وإرسال تعليقات عبر 
خدمة جديدة صممت بالشراكة مع موقع ساوند كالود للموسيقى الذي مقره برلني.
وقدم تويتر امس االول اخلدمة اجلديدة حتت اسم »اوديو كارد« التي ميكن 
للمستخدمني من خاللها االستماع إلى طائفة من احملتويات الصوتية أثناء تصفح سجلهم 
على املوقع.

دبي-رويت���رز: أظهرت 
دراسة نشرت لشركة »ميد 
بروجكتس« أن العام احلالي 
سيشهد إرساء عقود بنحو 
180 مليار دوالر ملشروعات 
إنش���اء جدي���دة ف���ي دول 
اخلليج الغنية وهي األكبر 
في 6 سنوات برغم تراجع 

أسعار النفط.
وقالت مصادر ومحللون 
إذا  إنه  في قطاع اإلنش���اء 
استمرت أسعار النفط عند 
مستوياتها احلالية لفترة 
طويلة � رمبا لعام أو نحو 
ذلك � ف���إن إي���رادات دول 
اخلليج النفطية ستتراجع 
ورمبا تصبح احلكومات أقل 
اس���تعدادا لإلنفاق وتقرر 

تقليص املشروعات.
وأضافوا انه رغم ذلك ال 
توجد أي داللة واضحة حتى 
اآلن على خفض يلوح في 
األفق في إنفاق دول مجلس 

التعاون اخلليجي الست.
وق���ال إدوارد جيم���س 
مدير التحليل لدى الشركة: 
»سنتجاوز هذا العام أرقام 
2013 بإرساء عقود بقيمة 180 
مليار دوالر«. وأضاف: »هذا 
مدعوم مبشروعات كبيرة 
أرست عقودها هذا العام قطر 

واإلمارات والكويت«.
وفي العام املاضي أرسيت 
عق���ود ملش���روعات بقيمة 
156 ملي���ار دوالر في دول 
التع���اون معظمها  مجلس 
من احلكومات وش���ركات 
تدعمها الدول���ة مع تعافي 
معظ���م دول اخلليج بقوة 
من األزم���ة املالية العاملية 
وإنفاقها على مش���روعات 
كبيرة ف���ي البنية التحتية 
لتنويع اقتصاداتها وتقليص 

اعتمادها على النفط.
العقود في  وبلغت تلك 
ذروة االزدهار في املنطقة 
في 2008 نح���و 200 مليار 

دوالر.
وهناك مخاوف في قطاع 
اإلنشاء من أن يستمر هبوط 
أسعار النفط لفترة طويلة 
التي  ألقل من املس���تويات 
حتتاجها احلكومات لتوازن 
امليزاني���ات، لك���ن ذلك لن 
يس���بب كارثة للحكومات، 
ان لديها احتياطيات  حيث 
مالية كبيرة تغطي إنفاقها 
الضخم لعدة سنوات إضافة 
إلى أن االقتصادات اخلليجية 
الكبيرة لديها مس���تويات 
الدي���ون  منخفض���ة م���ن 
وتستطيع بسهولة االقتراض 
من األسواق. لكن مواجهة 
عجز في امليزانية رمبا يجعل 

تفسيرات كثيرة لهبوط أسعار النفط منها زيادة اإلنتاج في الواليات املتحدة وغض النظر من قبل السعودية للضغط على روسيا وإيران ومساعدة الغرب في 
حربه على اجلماعات املتطرفة في سورية والعراق.. في الصورة منصات حفر في كاليفورنيا حيث أدى ارتفاع اإلنتاج األميركي إلى التأثير في انهيار أسعار 
النفط رغم معاودة برنت لالنتعاش أمس                                                                                                                              )رويترز( 

180 مليار دوالر مشروعات جديدة باخلليج في 2014

الكويت مستمرة مبشاريع مليارية رغم انخفاض النفط

الكويت صاحبة التعادل األدنى لسعر النفط في ميزانيتها خليجياً
عرضت »العربية« تقريرا عن ميزانيات 
دول اخلليج ومدى قدرتها على حتمل 

انخفاض أسعار النفط طبقا سعر التعادل 
بني املصروفات واإليرادات ألسعار النفط 

في امليزانيات.
وقال التقرير ان دول اخلليج قادرة على 

حتمل أسعار النفط املنخفضة نتيجة 
االحتياطيات املالية لديها ونسب الدين 
املنخفضة، وهي في وضع أفضل من 

دول أخرى في مقدمتها روسيا وأميركا.

وأكدت السعودية التي لطاملا لعبت 
دورا في استقرار أسواق النفط، أنها 
قادرة على التعامل مع أسعار النفط 
احلالية لفترة مطولة.\ وكانت بعض 
الدول اخلليجية قد خفضت أسعار 
البيع الرسمية على صادرات النفط 

للحفاظ على حصصها السوقية. وقد 
تعاني البحرين وعمان من جانبهما 

في حال تدني األسعار لفترة أكثر، إذ 
إن سعر تعادل النفقات واإليرادات في 

ميزانيتيهما يتطلب سعر نفط يفوق 
100 دوالر، في حني يبلغ سعر التعادل 

86 دوالرا للسعودية. وتأتي الكويت 
كصاحبة سعر التعادل األدنى الذي يقدر 

عند 52 دوالرا هذا العام بحسب صندوق 
النقد الدولي. وبشكل عام، تقديرات 
دويتشه بنك تضع سعر التعادل في 

اخلليج عند ثمانني دوالرا كمعدل وسطي 
في 2014، ويبقى أن ننتظر املستويات 

التي ستثبت عندها األسعار.

»آيباد اير 2« بسعر يبدأ من 140 ديناراً و»آيباد ميني 3« بـ110 دنانير

»آيباد« جديد يكشف عن الهوية ببصمة اإلصبع
كاليفورنيا- رويترز: كشفت 
شركة آبل الستار عن جهاز آيباد 
اجلديد املس����مى )آيباد اير 2( 
iPad Air 2 األسرع واألقل سمكا 
وجاء باضافات بس����يطة مثل 
استش����عار بصمات األصابع 
للتعرف على هوية املستخدم، 
في وقت من املتوتقع أن يشهد 
موسم العطالت تنافسا شديدا 

بني األجهزة احملمولة.
وبدأت طلبات احلجز املسبق 
ألجهزة آيباد األكبر حجما )آيباد 
اي����ر 2( الذي يبدأ س����عره من 
499 دوالرا ويبدأ التسليم في 
األسبوع املقبل. وسيكون سعر 
 3 iPad mini )3 آيباد مين����ي(
األصغ����ر حجما أقل بنحو 100 

دوالر.
وحتدث فيل ش����يلر مدير 
التسويق - الذي اعتبر جهاز 
اآليب����اد األكبر حجما أنه األقل 
سمكا في العالم - عن العديد 
من املزايا اجلديدة مثل الشاشة 
املضادة لالنعكاسات وأكد على 

وجود مستشعر للهوية.
ومع ذلك رمبا تواجه آبل مهمة 
الترويج ألجهزتها  صعبة في 
اجلديدة امام مستهلكني يتوافر 
لديهم ع����دد كبير من األجهزة 
احملمولة في اليد والتي تعمل 

باللمس.
أبح����اث  وقال����ت ش����ركة 
التكنولوجي����ا »جارتن����ر« إن 
مبيع����ات اجهزة احلواس����ب 
اللوحية من املتوقع أن ترتفع 
بنسبة 11% فقط هذا العام مقارنة 

مع 55% في العام املاضي في ظل 
ارتفاع مبيعات الهواتف الذكية 
وتراجع مبيعات احلواس����ب 

الشخصية.
وش����هدت مبيعات آبل من 
اللوحي����ة والتي  احلواس����ب 
تطلق عليها »آيباد« منذ أربع 
اثنني  سنوات تراجعا لربعني 
على التوالي هذا العام. ومازال 
املستثمرون يركزون على آيفون 
املصدر الرئيسي للعائدات ولكن 
التراجع في مبيعات  استمرار 
آيباد س����يهدد نح����و 15% من 

عائدات الشركة.
كما قالت آبل إنها ستدشن 
خدم����ة جدي����دة للمدفوعات 
االلكترونية االثنني املقبل بعدما 
تعاقدت الشركة مع 500 بنك 
جدي����د لدعم هذه اخلدمة التي 
تناف����س نظام الدف����ع بخدمة 
»باي بال« التي تقدمها شركة 

إيباي.

نائب الرئيس في شركة آبل فيل شيلر يستعرض أسعار االيباد اجلديد بأحجامه املختلفة                            )رويترز(

عرض لـ »أي ماك« اجلديد بحجم 27 انشا خالل حفل اطالق االيباد اجلديد 

الرئيس التنفيذي لشركة »أبل« تيم كوك يستعرض االيباد اجلديد أمس

صورة لآليباد اجلديد 

ً برنت ينتعش من جديد ويتجاوز 87 دوالرا

الذهب يحافظ على مكاسبه
فوق الـ1240 دوالراً لألوقية

»جازبروم نفت« الروسية تتوقع
عودة ارتفاع النفط فوق 100 دوالر

لندن - رويترز: ارتفع سعر خام برنت أكثر 
من دوالر أمس ليتجاوز 87 دوالرا للبرميل متعافيا 
من أدنى مستوياته في نحو أربع سنوات مع عودة 
املستثمرين للشراء في السوق التي شهدت تراجعا 
حادا في األسعار. وخسر برنت أكثر من 20 % من 
قيمته منذ يونيو حزيران بفعل وفرة املعروض 
وب����وادر على ضعف النمو العاملي ومؤش����رات 
على عدم رغبة منتجي النفط الرئيسيني خاصة 

السعودية في التدخل لدعم األسعار.
وصعد س����عر برنت في عقود ديسمبر 1.20 
دوالر إلى 87.02 دوالر للبرميل لكنه مازال يتكبد 

رابع خسائره االسبوعية على التوالي.

وارتفع خام القياس األوروبي في عقود نوفمبر 
التي انتهى تداولها أول من أمس 1.35 دوالر إلى 
84.05 دوالرا للبرميل متجها نحو ثالث هبوط 

أسبوعي له.
وزاد الضغط على الس����وق بعد أن خفضت 
وكالة الطاق����ة الدولية توقعاتها للطلب العاملي 

على النفط لعام 2015.
وأظه����رت بيانات من إدارة معلومات الطاقة 
األميركية أول من أمس أن مخزونات اخلام في 
الواليات املتحدة زادت نحو تسعة ماليني برميل 
األس����بوع املاضي مع انخفاض إنتاج املصافي 

وارتفاع الواردات.

سنغافورة - رويترز: ارتفع الذهب امس 
ويتجه إلى تسجيل ثاني مكاسبه االسبوعية 
مع استمرار املخاوف بشأن متانة االقتصاد 
العامل���ي والتي أثرت س���لبا على األس���هم 
 العاملية والدوالر وهو ما عزز اإلقبال على

املع���دن النفي���س باعتباره أداة اس���تثمار 
آمنة.

وارتفع سعر الذهب في املعامالت الفورية 

0.1 % إلى 1240 دوالرا لألوقية )األونصة(. 
وزاد سعر املعدن األصفر نحو 1.4 % منذ بداية 
األسبوع بعد وصوله إلى اعلى مستوياته في 
شهر 1249.30 دوالرا لألوقية يوم األربعاء. 
ويكتس���ب الذهب دعما كغيره من األصول 
التي تعتبر مالذا آمنا مثل الس���ندات والني 
الياباني بفعل تزايد املخاوف بشأن االقتصاد 

العاملي.

موسكو - رويترز: قالت شركة جازبروم نفت 
رابع كبرى ش���ركات النفط في روس���يا من حيث 
اإلنتاج أمس إنها ال تتوقع أن يستمر انخفاض أسعار 
اخلام لفترة طويلة وأن تعود األسعار إلى مستوى 
95-110 دوالرات للبرميل. وذكرت جازبروم نفت 
الذراع النفطية لشركة جازبروم احلكومية للغاز 

أن مشروعاتها االستثمارية قائمة على أساس بلوغ 
سعر النفط 95 دوالرا للبرميل. وقالت الشركة في 
تصريحات أرس���لت عبر البريد اإللكتروني إن أي 
انخفاض في األس���عار سيعوضه تغيير في قيمة 
الروبل. واضافت أنها لم تنته بعد من إعداد برنامجها 

االستثماري للعام املقبل.

احلكومات أكث���ر حذرا في 
اإلنفاق. وتش���ير تقديرات 
صن���دوق النقد الدولي إلى 
أن مستويات أسعار النفط 
التي حتتاج اليها السعودية 
لتوازن ميزانيتها في 2015 
تبلغ 90.70 دوالرا للبرميل 
بالنسبة للسعودية و73.30 
دوالرا لإلم���ارات و53.30 
و77.60  للكوي���ت  دوالرا 

دوالرا لقطر.
اب���و  وق���ال ريج���ارد 
ياك���و مدي���ر عمليات هيل 
الستشارات  انترناشونال 
البن���اء في قطر »أعتقد انه 
من املرجح إلى حد بعيد أن 
تؤجل السعودية واإلمارات 
مشروعات أو جتمد بعضها 
إذا اس���تمر تراجع أسعار 

النفط«.

وقال���ت »مي���د« إنه من 
املتوقع أن تقلص السعودية 
أكبر سوق في املنطقة إرساء 
العقود بشكل كبير هذا العام، 
حيث من املتوقع إرساء عقود 
بنح���و 40 مليار دوالر في 
اململكة انخفاضا من 66 مليار 

دوالر في 2013.
ويبدو ان ذلك يأتي في 
إطار اجتاه التخاذ إجراءات 
حتوطية بخصوص املالية 
العامة للدول���ة بدأ قبل أن 
تبدأ أسعار النفط في الهبوط 

بوقت طويل.
وق���ال جيم���س مدي���ر 
التحليل لدى ميد بروجكتس 
»كان أداء السعودية هذا العام 
مفاجئا.. كنا نتوقع عقودا 
أكثر بكثير. الحظنا تراجعا 
في املناقصات وإرساء عقود 

املش���روعات. وأضاف: »ال 
نعرف ما إذا كان ذلك يرتبط 

بأسعار النفط أم ال«.
وألقت بعض ش���ركات 
اململك���ة باللوم  البناء في 
في تأخر مش���روعات على 
البيروقراطي���ة احلكومية 
وصعوبة احلص���ول على 
األراضي إضافة إلى إصالحات 
في سوق العمل تهدف إلى 
اململكة على  خفض اعتماد 

العمال األجانب.
وغ���ادر نح���و مليون 
الس���عودية  عامل أجنبي 
العام املاضي خالل حملة 
على املقيمني بش���كل غير 
قانوني وواجهت شركات 
اإلنشاء في بعض األحيان 
صعوبات في جمع عدد كاف 

الدوالر يستقر بعد خسائر حادةمن العمال.
لألسواق العاملية

لندن - رويترز: استقر الدوالر ومعظم 
العمالت الرئيسية امس مع تعافي أسواق 
األسهم بعد موجة خس���ائر حادة شهدتها 
األسواق العاملية هذا األسبوع. وكان حترك 
اجلنيه االسترليني هو األبرز بني العمالت 

الرئيسية إذ تراجع نحو %0.3.
ويترقب املستثمرون كلمة تلقيها جانيت 
يلني رئيس���ة مجلس االحتياطي االحتادي 

)البنك املركزي األميركي( في وقت الحق.
وفي مس���تهل التعامالت األوروبية زاد 
الدوالر 0.2% أمام اليورو إلى 1.2787 دوالر. 
واس���تقرت العملة األميركية أمام نظيرتها 
اليابانية عند 106.38 ينات مبتعدة عن أدنى 

مستوياتها في 5 أسابيع 105.19 ينات الذي 
بلغته يوم األربعاء.

ويصعد الدوالر بشكل مطرد منذ منتصف 
يوليو لكنه يتجه لتس���جيل أكبر خسائره 
في أسبوعني منذ سبتمبر 2013 بعد 14 يوما 
من القلق بشأن النمو العاملي وتأثيره على 
آفاق أسعار الفائدة األميركية. وجرى تداول 
االس���ترليني عند 1.6030 دوالر مقارنة مع 
1.6085 دوالر قبل نش���ر تصريحات كبير 
االقتصاديني في بنك اجنلترا متراجعا نحو 

.%0.3
ونزل االسترليني أمام العملة األوروبية 

املوحدة إلى 79.81 بنسا لليورو.

جهاز أكبر حجماً 
وأقل سمكاً
في العالم 
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على أساس سنوي في أغسطس

»الوطني«: التضخم عند 2.7%.. والضغوط التضخمية تبقى محدودة
أن بلغ أعلى مس����توى له عند 
6.3% على أس����اس س����نوي 
بحلول نهاية العام 2012 نتيجة 
االرتفاع الكبير الذي ش����هدته 
أسعار الذهب، فمن بعده شهد 
املكون انخفاضا حادا بس����بب 
التراج����ع الكبير في أس����عار 
الذهب، وم����ن ثم عاود املكون 
في النمو متعافيا من أدنى معدل 
له الذي جاء بدوره خالل شهر 
يناير من هذا العام حيث هبط 
املكون بنسبة 27% على أساس 
سنوي. كما يجب أيضا االلتفات 
الى أداء قطاع النقل الذي شهد 
معدل التضخم فيه قوة خالل 
الفترة األخيرة، وذلك نتيجة 
ارتفاع أسعار السيارات خالل 
هذا العام، حيث بلغ التضخم 
في أسعار السيارات 8.4% على 

أساس سنوي.

في أغسطس ليصل الى %4.9 
على أساس سنوي من 4.3% على 
أساس سنوي في يوليو. ولكن 
من املفترض أن يؤدي استقرار 
معدل التضخم في مكون اإلسكان 
الى استقرار األسعار في مكون 
املفروشات املنزلية. وقد استقر 
أيضا معدل التضخم في مكون 
املالبس واألحذية عند 2.3% على 
أساس س����نوي في أغسطس، 
إال أنه من احملتمل أنه قد شهد 
تسارعا طفيفا في الفترة ما قبل 

إجازة عيد األضحى. 
وتراجع معدل التضخم في 
مكون السلع واخلدمات األخرى، 
الذي يشمل أسعار مستحضرات 
واملصوغ����ات  التجمي����ل 
الذهبية وبعض  واملجوهرات 
تكاليف األعمال. حيث يشهد 
هذا املك����ون اعتداال كبيرا بعد 

من احملتمل أن تش����هد بدورها 
تسارعا محدودا خالل األشهر 
القادمة، وذلك متاشيا مع وتيرة 

األسعار العاملية. 
وق����ال فيما يخ����ص معدل 
التضخم في خدمات املس����كن، 
انه قد استقر هذا العام عند %4.5 
على أساس سنوي، األمر الذي 
قد ساهم في احلفاظ على اعتدال 
معدل التضخم األساس ومعدل 
التضخ����م الع����ام تباعا. ومن 
املتوقع أن يبقى معدل التضخم 
في هذا القطاع في نطاق 4% الى 
5% على أس����اس سنوي حتى 
نهاية هذا العام على أقل تقدير، 
وذلك وسط االس����تقرار الذي 
يشهده نشاط قطاع اإلسكان. 
وشهد معدل التضخم في قطاعي 
املفروش����ات املنزلية ومعدات 
الصيانة املنزلية ارتفاعا طفيفا 

أسعار املواد الغذائية العاملية. 
كما من املفت����رض أن حتافظ 
الزيادات النس����بية في أسعار 
مكونات املالبس واملفروشات 
واخلدمات املتنوعة على استقرار 
معدل التضخم العام الذي من 
املتوق����ع أن يبل����غ 3.0% في 

املتوسط لكامل العام 2014. 
ولفت التقرير الى استمرار 
معدل التضخم في أسعار املواد 
التراجع ليسجل  الغذائية في 
أبطأ وتيرة له من����ذ أكثر من 
عام عن����د 1.8% على أس����اس 
س����نوي خالل أغسطس، من 
2.0% على أس����اس سنوي في 
يوليو. ويعد التراجع في أسعار 
امل����واد الغذائية العاملية خالل 
العام 2013 ومعظم العام 2014 
عامال أساسيا لتراجع أسعار 
املواد الغذائي����ة احمللية، التي 

ق����ال تقرير صادر عن بنك 
الوطن����ي ان معدل  الكوي����ت 
التضخم في مؤش����ر أس����عار 
املستهلك اس����تقر دون تغيير 
عند 2.7% على أساس سنوي 
في أغس����طس، وذل����ك نتيجة 
تراج����ع مع����دل التضخم في 
معظم املكونات، واليزال معدل 
التضخم األساس����ي أعلى من 
العام، حيث  التضخ����م  معدل 
استقر في أغسطس عند %2.7 
على أساس سنوي. وليس من 
احملتمل أن يتسبب التضخم في 
مكون خدمات املسكن في وضع 
ضغوطات تضخمية تذكر على 
معدل التضخم العام خالل ما 
تبقى من هذا العام، ولكن من 
املتوقع أن تتسبب أسعار املواد 
الغذائية في ارتفاع الضغوطات 
التضخمية، وذلك نتيجة ارتفاع 

مدحت فاخوري

ق����در حتال����ف االتفاقية 
اإلطاري����ة ملكافحة التبغ أن 
مجموع إي����رادات الضرائب 
التي تخسرها احلكومات حول 
العالم ق����د بلغ نحو 40 إلى 
50 مليار دوالر سنويا، حيث 
ان حجم استهالك السجائر 
املهربة وصل الى 600 مليار 

سيجارة سنويا.
ففي دراسة أجريت لتحديد 
حج����م وآثار االجت����ار غير 
املش����روع في سلطنة عمان 
قدرت ش����ركة يورومونيتر 
لألبح����اث ان التج����ارة غير 
املشروعة تشكل 21% من حجم 
السوق العماني، ما يؤدي الى 
خسارة نحو 3.5 ماليني ريال 
عماني )9 ماليني دوالر( من 

العائدات اجلمركية.
الدراسة  وأشارت نتائج 
أن أغلبية املس����تهلكني  الى 
الذي����ن يقبلون على ش����راء 
البضائ����ع املهرب����ة تتراوح 
أعمارهم ب����ني 18 و45 عاما. 
وتالقي هذه البضائع رواجا 
بني فئات املستهلكني محدودي 
الدخل وبالتحديد من العمالة 
الوافدة، حيث يعتبر رخص 
أسعار هذه املنتجات العامل 

األبرز لإلقبال عليها.
وتشير الدراسة ايضا الى 
أن السجائر املهربة تباع في 
العديد من البقاالت الصغيرة 
في سلطنة عمان والتي متثل 
أكثر م����ن 30% من مبيعات 
الس����جائر اإلجمالي����ة. وقد 
وجدت الدراس����ة أن أصناف 
السجائر املهربة تباع مببالغ 
بني 0.30 و0.45 ريال عماني 
في األسواق، بينما تتراوح 
أسعار املنتجات القانونية ما 
بني 0.50 و0.80 ريال عماني. 
الرغم م����ن انخفاض  وعلى 
التبغ في  أس����عار منتجات 
السوق الس����وداء فقد تصل 
نس����بة ارب����اح املهربني الى 
200%. الصدمات الضريبية 
واألس����عار املرتفعة من أهم 
العوامل املساهمة في ارتفاع 
نسبة االجتار غير املشروع، 
كم����ا أش����ارت يورومونيتر 
الى أن تزامن ارتفاع أسعار 
السجائر مع الزيادة احلادة 
في ضرائب التبغ يعد العامل 
الرئيسي لنمو االجتار غير 
املتقدمة  الدول  املشروع في 

والنامية، فيما من املمكن أن 
تتبع سلطنة عمان توجهات 
األسواق العاملية األخرى في 
حال وج����ود ارتفاع حاد في 
الس����جائر »الناجتة  أسعار 
عن ارتفاع الضرائب«، ما قد 
تقلل ه����ذه احلالة من قدرة 
املستهلكني على شراء السجائر 
انتش����ار  القانونية وزيادة 
التج����ارة غير املش����روعة. 
الدراس����ات  وأك����دت بعض 
العالم  من دول أخرى حول 
ه����ذه الفرضية، ففي اململكة 
الزيادة احلادة  املتحدة أدت 
والكبيرة في الضرائب على 
التبغ بني عامي 1995 و2000 
الى زيادة تكلفة علبة السجائر 
الى أكثر من 13.5% من الدخل 
املتاح يوميا.وكانت النتيجة 
أن واحدة من كل 5 س����جائر 
مستهلكة أصبحت تزود عن 
طريق السوق السوداء، وأدى 
انتشار املنتجات املهربة الى 
خسائر في الضرائب تعادل 
أكثر من 3 ملي����ارات جنيه 

استرليني سنويا.
وفي كندا تسببت زيادات 
صادمة في أسعار منتجات 
التبغ في زيادة تكلفة السجائر 
الى 30% من مستوى الدخل، 
ما »أدى الى انخفاض القدرة 
املالية للمستهلك والتوسع 
الس����ريع في االجت����ار غير 
املشروع ليبلغ ثلث اجمالي 
اس����تهالك الس����جائر«. وقد 
الدولية  أوصت املنظم����ات 

مثل صن����دوق النقد الدولي 
والبنك الدولي واملركز الدولي 
لالس����تثمار والضرائب بأن 
السياسة الضريبية ينبغي 
أن تضع في ع����ني االعتبار 
مع����دالت التضخ����م والقوة 
الشرائية للمستهلك لتجنب 

خلق سوق سوداء واسعة.
ويوض����ح املركز الدولي 
لالس����تثمار والضرائب ان 
»التجربة تثبت أن الصدمات 
الضريبية قد تؤدي الى نشوء 
أو منو االجتار غير املشروع«، 
ب����أن أي سياس����ة  موصيا 
ضريبية »ينبغي أن تأخذ في 
االعتبار العبء الضريبي الكلي 
والقدرة الشرائية للمستهلكني 
وأسعار ومعدالت الضرائب 
في البلدان املجاورة«. وحذرت 
الدراسة من أن »فقدان عائدات 
الضرائ����ب له تأثي����ر على 
االقتص����اد ككل، بالنظر الى 
ان اإلنفاق احلكومي يتقلص 
عندما يتم تسريب اإليرادات 
الضريبي����ة«، ومع ذلك فإن 
فق����دان عائ����دات الضرائب 
ليس ه����و اخلط����ر الوحيد 
الذي تش����كله املس����تويات 
املتزايدة من املنتجات املهربة، 
التهريب متثل  فالزيادة في 
تكلفة الفرصة البديلة لتجار 
التجزئة واملصنعني ووكاالت 
جمع الضرائ����ب احلكومية 
كونهم يتأثرون سلبا بزيادة 
حصة س����وق السجائر غير 

املشروعة.

دراسة: املهربة منها متثل 21% من حجم تعامالت السوق العماني

50 مليار دوالر خسائر احلكومات من تهريب السجائر

»املركزي الياباني«: ال إطار زمنياً إلنهاء التيسير الكميإجنلترا تستبق ركوداً اقتصادياً بأسعار فائدة منخفضة
لن���دن - رويترز: قال 
كبي���ر االقتصادي���ني في 
بنك اجنلترا املركزي أندرو 
هولدين امس إن البنك قد 
يحتاج لإلبقاء على أسعار 
الفائ���دة منخفضة لفترة 
أطول من املتوقع لتقليص 
فرص انزالق االقتصاد إلى 

ركود طويل األمد.
وذكر هولدين أنه بات 
اآلن أكثر تشاؤما بشأن آفاق 
االقتصاد البريطاني بسبب 
ضعف النمو العاملي وزيادة 
املخاطر املالية واالقتصادية 

فضال عن احتمال استمرار 
غياب التعافي عن األجور 

واإلنتاجية كاملتوقع.
وأضاف »بلغة أوضح 
صرت أكثر تشاؤما.. وهذا 
يعن���ي ضمنا أن أس���عار 
الفائدة قد تظل منخفضة 
لفترة أط���ول بالطبع مما 
كن���ت أتوقع قب���ل ثالثة 

أشهر«.
تصريحات  وج���اءت 
هولدين في نهاية أسبوع 
أرج���أت في���ه األس���واق 
توقعاته���ا لتوقي���ت أول 

زيادة في أسعار الفائدة من 
بنك اجنلترا إلى نهاية العام 
القادم في ظل االنخفاض 
الشديد في أسعار األسهم 
العاملية. وكانت األسواق 
الش���هر املاضي  تتوق���ع 
أن يرف���ع بن���ك اجنلترا 
أسعار الفائدة أوائل العام 

املقبل.
وبينم���ا يتج���ه النمو 
البريطاني لتسجيل أسرع 
ب���ني االقتصادات  وتيرة 
الكبرى ه���ذا العام ويبلغ 
التضخم وتكاليف اإلقراض 

مستويات منخفضة سجل 
من���و األج���ور احلقيقية 
أداء  واإلنتاجي���ة أضعف 
منذ القرن التاس���ع عشر 
التي  الفت���رة  باس���تثناء 
العاملية  أعقبت احل���رب 
الثاني���ة. وق���ال هولدين 
إن بريطاني���ا ق���د تواجه 
خطر االنزالق إلى »ركود 
مزمن« مبا يعني تسجيل 
معدالت منو ضئيلة جدا 
لفت���رة طويلة ب���دال من 
املضي قدما على مس���ار 

النمو الطبيعي.

طوكيو � رويترز: قال محافظ 
بنك اليابان املركزي هاروهيكو 
كورودا إن البنك لم يحدد موعدا 
إلنهاء برنامجه للتيسير الكمي، 
مؤكدا أن التحفيز النقدي سيبقى 
ساريا الى ان يتحقق املستوى 
املستهدف لالس����عار بطريقة 

مستقرة.
وج����دد ك����ورودا القول إن 
ضعف الني عامل ايجابي لثالث 
أكبر اقتص����اد في العالم مادام 

يعكس اسس االقتصاد.
وأبلغ كورودا البرملان »نحن 
نقول اننا سنس����عى جاهدين 

لتحقيق املستوى الذي نستهدفه 
للتضخم وهو 2%.. وسنحافظ 
على سياستنا للتيسير الكمي 
والنوعي حت����ى يتحقق ذلك 

املستوى بطريقة مستقرة«.
»لي����س لدينا اط����ار زمني 
الكمي  محدد س����لفا للتيسير 

والنوعي«.
ورفض كورودا ايضا مخاوف 
لدى بعض اخلبراء االقتصاديني 
بأن السياسة النقدية الشديدة 
البنك  التي يتبعها  التيس����ير 
املركزي الياباني منذ وقت طويل 
ستضع البذور لتضخم جامح. 

وقال: »لن نسمح للتضخم بأن 
يزيد كثيرا على 2%«، مضيفا 
أن من السابق ألوانه مناقشة 
اس����تراتيجية للخ����روج من 
التيسير الكمي والنوعي بينما 
الطريق،  اليابان في منتصف 
نحو حتقيق مستوى التضخم 
الذي يستهدفه البنك املركزي.

اليابان  ولم يتخ����ذ بن����ك 
املرك����زي اج����راءات من����ذ ان 
اس����تحدث حزم����ة قوية من 
احلوافز النقدية � التي تعرف 
بالتيسير الكمي والنوعي � في 
ابريل عندما تعهد بأن يضاعف 

الى املثلني القاعدة النقدية من 
خالل مشتريات نشطة لألصول 
لبلوغ مستوى للتضخم عند 

2% في حوالي عامني.
وفيما يتعلق بانخفاضات 
الني في سبتمبر جدد كورودا 
التعبير عن رأيه بأنه في حني ان 
ضعف الني يعود بالفائدة على 
الصادرات والشركات اليابانية 
التي لها عمليات في اخلارج إال 
انه يلحق ضررا باألسر وشركات 
قطاع اخلدمات من خالل ارتفاع 

تكاليف االستيراد.
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»بيتك لألبحاث«: 13 مليار دوالر إصدار الصكوك في سبتمبر بنمو %72
الروبية  الباقية ه���ي  الثالث 
اإلندونيسية )2.3%( والدينار 
البحريني )1.2%( والداالسي 

اجلامبي )%0.01(.
حس���ب هي���كل اإلصدار، 
ارتفع���ت احلصة الس���وقية 
لصكوك اإلج���ارة لتصل إلى 
33.6% في سبتمبر ويقودها 
املص���درون الس���ياديون في 
األسواق الدولية. مقارنة بذلك، 
بلغت حص���ة املرابحة %48.1 
ولكن تظل مسيطرة في احلصة 
السوقية مدفوعة باإلصدارات 
في ماليزيا حيث يتم استخدام 
هذا الهيكل بصورة كبيرة. في 
شهر سبتمبر، مت إصدار جميع 
صكوك املرابحة في ماليزيا ومت 
إصدار جميع صكوك اإلجارة 
في مناط���ق غير ماليزية مما 
يب���ن التفضي���الت الهيكلية 
في مناطق اإلصدار املتنوعة. 
حص���ة هي���كل الوكالة ظلت 
ثابتة بنس���بة حصة سوقية 
تبلغ 15.5% ومت اس���تخدامها 
من قبل بنك التنمية اإلسالمي 

وجولدمان ساكس.
بلغت إصدارات احلكومة 
69.7% أو 9.03 مليارات دوالر 
من إجمالي اإلصدارات الشهرية 
ويتبعه قطاع اخلدمات املالية 
بنسبة 23.1% أو3 مليارات دوالر 
حصة سوقية. جميع القطاعات 
األخرى، زراعة وعقار وخدمات 
رعاية صحية واتصاالت، لديها 
قيمة سوقية أقل ومتثل جميعا 

نسبة 7.1% املتبقية.
بل���غ إجمال���ي صفق���ات 
الصكوك املصدرة في سبتمبر 
45 ويتضمن ذلك 15 صفقة من 
قطاع الشركات بقيمة إجمالية 
2.4 مليار دوالر ومن الصكوك 
30 املتبقي���ة هناك على األقل 
18 ص���كا أصدرته���ا البنوك 
املركزية في جامبيا وماليزيا 
والبحري���ن.  وإندونيس���يا 
املتبقية كانت   11 الصفق���ات 
إصدارات سيادية من احلكومات 
في مناطق مختلفة وبلغ إجمالي 
قيمة قطاع الصكوك السيادية 
أكثر من 10.5 مليارات دوالر.

على حصة سوقية بلغت %1.2. 
أصدر البنك املركزي في جامبيا 
صكوكا قصيرة األجل إلدارة 
الس���يولة بالعمل���ة احمللية 
بقيم���ة 1.31 مليون دوالر في 

سبتمبر.
عندما نحلل العمالت التي 
مت بها اإلصدار، سنالحظ أن 
الدوالر شهد منوا في سبتمبر 
بع���د أن مت إص���دار صكوك 
س���يادية ومتعددة األطراف 
مثل إندونيسيا وهوجن كوجن 
وجنوب أفريقيا وإمارة الشارقة 
والبنك اإلسالمي للتنمية مما 
زاد من حصته إلى نسبة %45 
من كل اإلصدارات في الشهر 
)أغس���طس 10.5% ويولي���و 

.)%23.4
أكبر ست صفقات صكوك 
التي مت إصدارهم في سبتمبر 
بال���دوالر األميركي.  كان���ت 
بع���د ارتفاع حص���ة الدوالر 
األميرك���ي، انخفضت حصة 
الرينجت املاليزي إلى %49.8 
في سبتمبر. جميع املصدرين 
في ماليزيا، ماعدا بنك طوكيو � 
ميتسوبيشي، أصدروا صكوكا 
بالعملة احمللية ومن احملطات 
الرئيسية في س���بتمبر هي 
دخ���ول ال���ن الياباني مجال 
الصكوك ومثلت صفقة بنك 
طوكي���و 0.2% م���ن احلصة 
السوقية وصكوك لوكسمبورغ 
السيادية باليورو بلغت %1.95 
من احلصة السوقية والعمالت 

92.3% ويوليو 80.6%(. صفقة 
إندونيسيا العمالقة التي تبلغ 
قيمتها 1.5 مليار دوالر السيادية 
وأيضا عدد من صفقات العمالت 
احمللية الس���يادية س���محوا 
أكبر  الدوالر ثاني  بأن يكون 
حصة سوقية بنسبة %13.9 
في سبتمبر )أغسطس %3.25 

ويوليو %2.37(.
استحوذت السعودية على 
حصة سوقية نسبتها 11.6% في 
سبتمبر بعد صفقة بنك التنمية 
اإلسالمي بقيمة 1.5 مليار دوالر 
واستحوذت اإلمارات على %5.8 
من احلصة السوقية بعد صفقة 
الصك���وك الس���يادية إلمارة 
الشارقة، ومن اجلدير بالذكر 
أن س���وق الصكوك في دول 
مجلس التعاون اخلليجي في 
الربع الثالث كان خامال، ومت 
إصدار ثالث صفقات صكوك 
فقط بعد استبعاد صفقة البنك 
البحريني، واستمر  املركزي 
البحريني في  املركزي  البنك 
الش���هرية قصيرة  إصداراته 
األجل إلدارة السيولة صكوك 
السالم ويستحوذ على 1.2% من 
القيمة السوقية في سبتمبر.

جنحت صفقة صكوك بنك 
جولدم���ان س���اكس في منح 
الواليات املتحدة جزءا من سوق 
الصكوك األولي بنسبة 3.9% من 
السوق وأبرم »بوميتاما أجري« 
صفقة صكوك في ماليزيا جمع 
500 مليون رينجت، واستحوذ 

6.8 مرات.
بلغت قيمة سوق الصكوك 
العاملية األولية 94.65 مليار 
دوالر في الثالثة أرباع املنتهية 
في سبتمبر 2014، وزاد احلجم 
بنسبة 14.1% مقارنة ب� 82.99 
العام  مليار دوالر أص���درت 
الفترة.  ف���ي نف���س  املاضي 
وتص���درت صفقات الصكوك 
املش���هد في شهر س���بتمبر 
بإص���دارات س���يادية وقيمة 
الشهر اآلن هي ثاني أفضل شهر 
في األداء في 2014 وبناء على 
نوع املصدرين تنقسم حجم 
اإلصدارات كالتالي: س���يادية 
9.03 مليارات دوالر أو %69.7 
الس���وقية ومتعددة  احلصة 
األطراف بقيمة 1.5 مليار دوالر 
أو 11.6%، وشركات بقيمة 2.42 

مليار دوالر أو %18.7. 
شهد شهر سبتمبر نشاطا 
ملحوظا يتضمن ثالث صفقات 
صكوك سيادية في دول ليست 
من دول منظمة الدول اإلسالمية 
مث���ل هوجن ك���وجن وجنوب 
افريقيا ولوكسمبورغ بقيمة 
7.73% و3.9% و2% على التوالي 
من إجمالي حجم اإلصدارات 
الش���هرية اجلديدة. نتج عن 
الكبير من املصدرين  التدفق 
بع���د الصيف من دول عديدة 
هبوط احلصة السوقية األولية 
في ماليزيا لتصل إلى %48.9 
في سبتمبر مبا ميثل أقل نسبة 
العام )أغسطس  ملاليزيا هذا 

الصكوك السيادية بقيام بنك 
جولدمان ساكس االستثماري 
األميرك���ي وبن���ك طوكيو-
ميتسوبيش���ي بالدخول في 
س���وق الصكوك للش���ركات 
وصنع بنك جولدمان ساكس 
التاريخ عندما أصبح أول بنك 
استثماري أميركي يدخل سوق 
الصكوك العاملي بصفقة بقيمة 
500 مليون دوالر حيث جتاوز 
االكتت���اب بها ثالثة أضعاف. 
تعتبر صفقة جولدمان ساكس 
فرصة نادرة للمس���تثمرين 
اإلس���المين لالنكشاف على 
القطاع املالي األميركي وجناحه 
سيشجع بنوك أخرى عاملية 
على احلصول على السيولة 
اإلس���المية من خالل س���وق 

الصكوك.
من جه���ة أخ���رى، قامت 
ماليزيا بإصدار صفقتي صكوك 
في ماليزيا بقيمة 25 مليون 
دوالر و2.5 مليار ين ياباني 
)23 مليون دوالر( مما ميثل أول 
طرح للصكوك بالن الياباني 

في سوق الصكوك العاملية.
وتضمنت صكوك ش���هر 
س���بتمبر أيضا صفقة البنك 
اإلس���المي للتنمية بقيمة 1.5 
مليار دوالر ملدة 5 سنوات. كما 
عادت احلكومة اإلندونيسية 
إلى سوق الصكوك العاملي في 
سبتمبر بإصدار عمالق بقيمة 
1.5 مليار دوالر لصكوك سيادية 
جتاوز االكتتاب بها املطلوب ب� 

املاضي تضمن���ت ثالث دول 
ليس���ت اعضاء ف���ي منظمة 

التعاون اإلسالمي. 
قامت حكومة هوجن كوجن 
بعد أشهر من الترقب بإصدار 
صكوك مدتها خمس سنوات 
بقيم���ة مليار دوالر، وجتاوز 
االكتتاب القيمة املطلوبة ب� 4.7 
مرات. وقامت إمارة الشارقة في 
نفس األسبوع بإصدار صفقة 
صكوك طويلة األجل ملدة 10 
سنوات بقيمة 750 مليون دوالر 
القيمة  وجتاوز االكتتاب بها 
املطلوب���ة 10.5 مرات. وقامت 
أيضا حكومة جنوب أفريقيا 
بإصدار صكوك سيادية بقيمة 
500 ملي���ون دوالر ملدة 5.75 
سنوات ومنح ذلك املستثمرين 
فرصة لالنكشاف على التعامالت 
الش���رعية في السوق الدولي 
لشبه الصحراء األفريقية ذات 
الدخ���ل الثابت، حيث جتاوز 
االكتتاب املطلوب بها 4.4 مرات. 
كما جنحت لوكسمبورغ في 
إبرام صفقات سيادية بنهاية 
الشهر بقيمة 200 مليون يورو، 
مما منح املس���تثمرين فرصة 
نادرة لالنكشاف على صفقة 
سيادية مقومة باليورو. من 
اجلدير بالذك���ر أن الصفقات 
الس���يادية األربع مت هيكلتها 
على عقود إجارة مما جعل تلك 
الهيكلة مطلوبة من املصدرين 

العاملين.
جتاوزت املميزات س���وق 

أشار تقرير اصدرته شركة 
»بيتك لالبح���اث« احملدودة 
التابعة ملجموعة بيت التمويل 
الى زيادة  الكويتي )بيت���ك( 
العاملي  الس���وق  إص���دارات 
الرئيس���ية بنسبة  للصكوك 
71.6% على اس���اس ش���هري 
بحجم 12.94 مليار دوالر في 
س���بتمبر، وهو ثان���ي أعلى 
قيمة ش���هرية في 2014، وقد 
عاد للسوق نشاطه بعد خمول 
فترة الصيف، عندما مت إبرام 
أربع صفقات صكوك سيادية 
وصفقتي صكوك شركات عن 
طريق بنك االستثمار األميركي 
وشركة مالية يابانية تابعة في 
ماليزيا. ودخل مصدرون من 
11 منطقة السوق الرئيسي في 
سبتمبر، وأصبح الن الياباني 
أحدث عملة في سوق الصكوك 

العاملي.
وق���د بلغ حجم الس���وق 
أرباع  الثالثة  الرئيس���ي في 
التي انتهت في سبتمبر املاضي 
94.65 مليار دوالر وبنس���بة 
14.1% أعلى م���ن حجم نفس 
الفترة ف���ي 2013 التي بلغت 
82.99 مليار دوالر. ونتوقع 
ربعا رابعا مثمرا ألن حكومتي 
باكستان واألردن وبنك مسقط 
وماليزيا برهاد للتنمية وبنوكا 
أخرى ستصدر صكوكا خالل 
الربع الرابع. كما نتوقع لسنة 
2014 أداء قويا في مجال سوق 
الصكوك العاملي مع إصدارات 
س���نوية بقيمة تتجاوز 100 

مليار دوالر.
حق���ق س���وق الصك���وك 
العامل���ي تقدما عن  األولي���ة 
طريق إصدارات جديدة زادت 
بنسبة 72% على اساس شهري 
ليصل حجمها إلى 12.94 مليار 
دوالر في سبتمبر )أغسطس 
7.54 مليارات دوالر ويوليو 
7.95 مليارات دوالر(. وشهدت 
الصكوك األولية عدة صفقات 
مهمة وضعت سوق الصكوك 
العامل���ي على طري���ق النمو 
والتوسع اذ مت إصدار أربعة 
برامج صكوك سيادية الشهر 

ينطلق غدا األحد معرض 
النخبة العقاري بفندق 

اجلميرا بيتش حتت رعاية 
وزير التجارة والصناعة 

وبحضور محافظ الفروانية 
والسفير املصري والسفير 
اليوناني ومجموعة كبيرة 
من نخبة املجتمع الكويتي 

والعربي وسينطلق 
مبشاركة 43 شركة عقارية 
كبرى تستعرض مشاريعها 
في كل أنحاء العالم وتلبي 
رغبات املستهلكني في كل 

الشرائح.
وثرة العقارية 

ومن املنتظر ان تعلن 
مجموعة وثرة العقارية عن 

أحدث مشاريعها لشقق 
التمليك في الكويت )وثرة 

13( الواقع في ميدان حولي، 
وذلك من خالل مشاركتها 

في املعرض، حيث أكد مدير 
التسويق في مجموعة وثرة 
العقارية محمود عبدالرحمن 
ان املشروع السكني اجلديد 
قد صمم خصيصا ليتماشى 

مع رغبات األسر الكويتية 
من حيث املساحة والتصميم 

واخلدمات واخلصوصية، 
مما يحقق رغباتهم في 

السكن املريح، وسيطرح 
املشروع ألول مرة للراغبني 

في الشراء خالل معرض 
النخبة.

وأضاف ان الشركة قد 
راعت في مشروعها اجلديد 

»وثرة 13 لشقق التمليك« 
التطوير في التصميمات 
التي جاءت لتتوافق مع 

مجريات احلياة واستغالل 
كل مساحة ممكنة واختيار 

املكان املناسب من حيث 
اخلدمات وقربها من 

أشهر احملالت واملجمعات 
التجارية، وسهولة املداخل 

واملخارج للمشروع 
وبالقرب من حديقة الشعب 
ومن جميع املناطق احليوية 

وكذلك توافر جميع 
اخلدمات باملجمع من حمام 
سباحة وناد رياضي ونظام 

حراسة على مدار الساعة 
وخدمة اإلنترنت ومواقف 

بالسرداب.
وقال عبدالرحمن ان تصميم 

املشروع قد راعى رغبات 
املهتمني بالسكن العمودي 

من خالل شقتني في الدور 
الواحد وحصر عدد الشقق 

في املجمع بـ 20 شقة 
من أجل توفير املزيد من 

اخلصوصية للقاطنني وكل 
تلك املواصفات واملميزات 

بسعر تنافسي لم يسبق له 
مثيل، مشيرا الى ان نظام 
التمليك أصبح يستقطب 
الكثير من الشباب الذين 
يرغبون في شراء شقق 
متليك بدال من استئجار 

الشقق فضال عن الراغبني 
في االستثمار العقاري.

بيزاري العقارية

من جهته اعتبر مدير عام 
شركة بيزاري العقارية 

عبدالرحمن منصور امليل 
مشاركة »بيزاري العقارية« 

في املعرض فرصة جيدة 
للتواصل املباشر مع العمالء 

لطرح وتسويق كل ما هو 
جديد في السوق العقاري، 

مبينا في هذا الصدد أن 
الشركة ستطرح عدة 

مشاريع في دبي وإسطنبول 
عبارة عن ڤلل وشقق 
سكنية وفندقية فخمة.
وأشار إلى ان »بيزاري 

العقارية« سعت منذ 
تأسيسها إلى استهداف 

العمالء من شريحة الشباب 
من أجل املساهمة في زرع 
الثقافة االستثمارية لديهم 

بدال من الثقافة االستهالكية، 
الفتا إلى ان الشركة وضعت 
نصب أعينها اختيار أفضل 

املشاريع العقارية ذات العائد 
االستثماري للعمالء من 

حيث منو أسعار العقار أو 
من خالل البحث عن عائد 

إيجاري مناسب.

برج العقارية

من جانبه، قال عمرو 

اجلمال املدير التنفيذي 
لشركة برج العقارية ان 
الشركة قامت بخطوات 
منوذجية تتماشى مع 

مختلف الظروف احمللية 
واإلقليمية، عبر اعتمادها 

سياسة واضحة تزود 
املشاريع بقيمة إضافية 

عبر إطالق مجموعة 
واسعة من املشاريع 

الفخمة التي حتاكي العصر 
وتتماشى مع أحدث 

ما توصلت له تقنيات 
صناعة التطوير العقاري 
مبواصفات عالية وجودة 

نوعية، كما تسهل عمليات 
البيع باعتمادها أسعارا 
تنافسية ضمن سلسلة 
تسهيالت مالية ميسرة، 

وتساهم بالتالي في 
استمرارية الشركة عبر 
حتقيق النجاح املنشود 
كما تهدف الشركة إلى 
الوصول ملكانة رائدة 

في مجال التطوير 
العقاري بكل أشكاله 

وتقدمي خدماتنا بشكل 
متميز وفعال وتطوير 

فريق العمل اخلاص بنا 
بشكل مستمر ملواكبة 

التكنولوجيا املستحدثة، 
وإحداث السبق في 

هذا املجال وذلك بهدف 
تسهيل وإتقان وسرعة 

أداء األعمال مما يزيد من 
إنتاجيتها ويعمل على 

خلق قناة مفتوحة بينها 
وبني عمالئها وفتح قنوات 

تسويقية جديدة خلدمة 
أصحاب األعمال وخلق 

مناخ أفضل في ظل عالم 
متغير مبا ان شركة برج 

العاملية من الشركات 
العقارية القليلة التي 

اختارت قطاع اإلسكان 
الفاخر.

خدمات إعالنية

عمرو اجلمالمحمود عبدالرحمنعبدالرحمن امليل

جانب من فعاليات املعرض السابق

تنطلق اإلثنني 20 أكتوبر 
فعاليات الدورة العاشرة من 
»ميليبول قطر 2014« والتي 

طال انتظارها ويسجل املعرض 
رقما قياسيا من الشركات 

املشاركة والعارضني من جميع 
أنحاء العالم في هذه الفعالية 

التي تقام كل عامني.
يقام »ميليبول قطر 2014« 

حتت الرعاية الكرمية حلضرة 
صاحب السمو الشيخ متيم 
بن حمد آل ثاني أمير البالد 
املفدى، يحفظه اهلل ويرعاه، 
في مركز الدوحة للمعارض، 

وتتواصل فعالياته حتى الثاني 
والعشرين من أكتوبر اجلاري. 

وتتولى وزارة الداخلية 
القطرية تنظيم املعرض 

بالتعاون مع »كوميكسبوزيوم 
سكيوريتي« الفرنسية، 

مبشاركة 2627 شركة من 
36 دولة. وقالت »مورييل 

كافانتاريس« مديرة املعرض: 
»يسعدنا أن نعلن للجميع عن 

اكتمال االستعدادات إلطالق 
فعاليات الدورة العاشرة 

من معرض »ميليبول قطر 
2014«، فنحن اآلن في جاهزية 

تامة الستضافة واستقبال 
جميع املعنيني باألمن الداخلي 

ابتداء من يوم االثنني وملدة 
ثالثة أيام«.   وأضافت: 

»ومبا أن »ميليبول قطر 
2014« هو من أهم املعارض 

التجارية املتخصصة في 
األمن الداخلي بالعالم وأكثرها 

تأثيرا، سيتوافد العديد من 
العارضني والزوار من مختلف 

أنحاء العالم واملنطقة إلى 
قطر للمشاركة بهذه الفعالية 

والتعرف على أحدث التقنيات 
واملعدات وأكثرها تطورا في 

مجال األمن الداخلي. وبالتالي 
فنحن نشجع وندعو جميع 

املهتمني حلضور هذه الفعالية 
الرائدة. واختتمت كافانتاريس 
حديثها »نظرا للجودة العالية 

للعارضني والزوار في 
املعرض، فإننا نتوقع ارتفاع 

عدد الصفقات التجارية 
واملعامالت«. كما أعلنت عن 

مشاركة 262 شركة في 
»ميليبول قطر« متثل 36 دولة، 
لتسجل ارتفاعا بنسبة 7% في 
عدد الشركات العارضة مقارنة 
بالدورة السابقة في عام 2012. 

كما شهد صافي املساحة الكلية 
ألرضية األجنحة املبنية زيادة 

بنسبة 12% مقارنة مبا كانت 

عليه قبل عامني لتصبح 6.067 
متر مربع. ويشغل جناح 

أميركا الشمالية مساحة 231 
متر مربع، وهو اجلناح األكبر 

من حيث املساحة.
وتنضم 6 دول جديدة، هي 
بلجيكا وقبرص والبرتغال 
ورومانيا ودولة سلوڤاكيا 

وتايوان، إضافة إلى جناحني 
دوليني جديدين من إيطاليا 

واململكة املتحدة، إلى مجموعة 
من أهم وأبرز مصنعي 

وموردي معدات األمن الداخلي 
للدول من جميع أنحاء العالم. 
ويضم جناح اململكة املتحدة 

العدد األكبر من الشركات 
الدولية املشاركة، فيما يضم 

جناح الدولة املضيفة قطر 
59 شركة. ومن األجنحة 

الدولية األخرى التي تشارك 
في املعرض البرازيل وفرنسا 
وأملانيا والنمسا. تعتبر شركة 

عبداهلل عبد الغني وإخوانه 
الراعي الرسمي الرئيس 
للمعرض، في حني متثل 

شركة صالح احلمد املانع 
الراعي املاسي للفعالية. أما 

الرعاة البالتينيون فهم شركة 
قطر للبترول وشركة ملتي 

سيرفيسز )MSC(، بينما 
 Nexter Systems تعتبر شركة

الراعي الذهبي للفعالية. كما 
تتضمن قائمة الرعاة الرسميني 

للمعرض شركة قطر للوقود 
)وقود( والديار القطرية وحماية 
للخدمات األمنية، باإلضافة إلى 
الهيئة العامة للسياحة في قطر 

وشركة سالم للتكنولوجيا. 
وعالوة على ذلك، جرى اعتماد 
كل من شركة املالحة القطرية 

واخلطوط اجلوية القطرية 

لتكونا الشاحن الرسمي 
والناقل الرسمي للمعرض على 

التوالي.
ومن بني الشركات اجلديدة 

املشاركة في املعرض كل من: 
 BAE Systemsو ADS GROUP
وRockwell Collins من اململكة 

املتحدة، وشركة الفردان 
للسيارات، الوكيل احلصري 

والرسمي لسيارات BMW في 
قطر، واخلليج العاملية للتجارة 

- تشب فير قطر، وشركة 
قطر للوقود )وقود( إلى جانب 
شركة سكك احلديد القطرية 

من قطر، الدولة املضيفة 
للمعرض. إضافة إلى شركة 

البوري لألسلحة من الكويت 
وشركة »أكسيس« لالتصاالت 
من اإلمارات العربية املتحدة. 

وشركة CZ من جمهورية 
التشيك وERCOM من فرنسا 

 Forjasمن تركيا و FNSSو
 Mehlerمن البرازيل و Taurus
Law Enforcement من أملانيا و

Raytheon من الواليات املتحدة 
األميركية وشركة سيارات 

ياماها من اليابان.
وستسلط الفعالية الضوء 

منذ يوم اإلثنني على أحدث 
التقنيات املتطورة، على صعيد 

املنتجات واخلدمات على حد 
سواء، حيث سيقوم العديد 
من املشاركني والعارضني 

من مزودي احللول الدوليني 
واحملليني بتغطية منطقة 

واسعة النطاق تشمل النقل 
واالتصاالت والتتبع ونظم 

التوثيق وأنظمة املراقبة 
والتحكم باملداخل إضافة 

للشركات ووسائل اإلعالم 
وتقنية املعلومات.

2627 شركة تشارك بأهم معرض لتقنيات األمن بقطر 43 شركة عقارية تستعرض مشاريعها مبعرض »النخبة« غداً

الني الياباني أحدث 
عملة في سوق 

الصكوك العاملي

95 مليار دوالر حجم 
سوق الصكوك في 
الـ 9 أشهر املاضية 

بزيادة 14% عن نفس 
الفترة من 2013
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سامي الخرافي 

المحامي علي الصابري

بدأت أشعر مبعاناة طالب املرحلة االبتدائية 
بشكل مباشر وخاصة الصف األول االبتدائي 

بعد دخول ابنتي للمدرسة، وما أشاهده من 
إرهاق وتعب عليها منذ ركوبها السيارة إلى 

أن تعود إلى البيت وهي في سبات عميق من 
النوم بسبب اجلهد الذي تبذله وغيرها من 

الطالبات في املدرسة والتغيير املفاجئ الذي 
حصل لهن من مرحلة إلى مرحلة، وعليه فإنني 
أناشد املسؤولني في وزارة التربية إعادة النظر 

بشكل جدي وحاسم في تخفيض احلصص 
الدراسية من سبع إلى ست حصص وذلك 

لألسباب التالية:
ال شك أن الطقس في الكويت كما هو معروف 

حار معظم أيام السنة، ومن هنا فإن خروج 
املتعلم الساعة 1.30 بعد الظهر فيه إرهاق 

شديد عليه، ولك أن تتخيل التعب واإلرهاق 
الذي تراه على وجوههم عند قرع جرس نهاية 
الدوام املدرسي، وتبدأ معاناة أخرى معهم وهي 

الزحمة الشديدة التي نراها في الشوارع مما 
يعني الوصول إلى البيت في حدود الساعة 
الثانية والنصف أو الثالثة عصرا ليتناول 
الطفل غداءه ثم تبدأ مرحلة الدراسة حتى 

الساعة السابعة أو الثامنة مساء، فأين الراحة 
وممارسة حياته وهواياته؟ 

كمية املعلومات التي يتلقاها املتعلم خالل اليوم 
الواحد وعلى مدار األسبوع جتعله مشتت 

الذهن وجتعل تلك املعلومات سريعة التبخر 

من ذاكرته وخاصة ملن هم في هذه السن، 
وإنها مرحلة تأسيسية من حيث معرفة القراءة 

والكتابة، اضف إلى ذلك حاالت الوالدة أو 
الوضع.. الخ لدى املعلمات قد تسبب في ربكة 
لدى املتعلم وتغيير املعلمات بصفة مستمرة 
لتغطية العجز مما يؤدي إلى مرور أكثر من 

معلمة على الفصل الواحد طيلة العام الدراسي 
وهذا ليس من مصلحة املتعلم.

املتعلم في تلك املرحلة مييل كل امليل للعب 
والترفيه، خاصة أن طبيعة هذه السن تنبذ 
القيود وضبط احلركة داخل الفصل، وفي 

املقابل جند كمية املعلومات املطالب بها الطفل 
كثيرة وجديدة عليه، لذا فإنه يعيش في صراع 

بني الترفيه وتلقي املعلومات مما يجعله في 
حيرة من أمره أيهما أهم بالنسبة له؟

ما نأمله من وزارة التربية اتخاذ اخلطوات 
الالزمة لتخفيض احلصص إلى ست بالسرعة 

املمكنة والعمل على:
خروج املتعلمني في املرحلة االبتدائية الساعة 

12.30 ظهرا إلعطائهم الوقت الكافي لراحته 
في البيت واالستعداد لبدء الدراسة في فترة 

العصر بعد أن يأخذ قسطا من الراحة، كما ان 
االزدحام سوف يخف بشكل كبير جدا وهو 

ما تعاني منه جميع شوارع الكويت يوميا، 
واألمر األهم هو أن كثيرا من أولياء األمور 
يستطيعون أن يعودوا الى مقر عملهم بعد 

أن قاموا بتوصيل أوالدهم إلى البيوت، وقد 

يتساءل أحدهم أن أحد أوالدي في املرحلة 
املتوسطة أو الثانوية فكيف أخرج مرة أخرى 

ألخذه من املدرسة، فاإلجابة هي أن كل أمر 
له سلبياته وإيجابياته ولكن في هذا األمر 

اإليجابيات أكثر من السلبيات. 
املرحلة االبتدائية مرحلة تأسيس ويجب 

االهتمام بشكل خاص على اللغة العربية ألنها 
مفتاح بقية املواد، والتركيز أيضا على املبادئ 

البسيطة للرياضيات والتربية اإلسالمية وأيضا 
املعرفة البسيطة ملادة اللغة االجنليزية، ونركز 
أيضا بشكل مكثف على ترفيه املتعلم في تلك 
املرحلة وخاصة السنوات الثالث األولى بهدف 
حتبيب املتعلم في املدرسة وزيادة انتمائه لها 

باعتبارها املؤسسة التي توفر له كل ما يحتاجه 
من معرفة وترفيه معا وقد نكتشف مواهب 
مدفونة قد أهملناها في الوضع احلالي، وانا 

على يقني بأن بعض التواجيه الفنية لن يعجبه 
ما طرحته ولكن مصلحة املتعلم فوق كل 

اعتبار.
ما نأمله من وزارة التربية مناقشة تلك 

املواضيع بشكل جدي ألن أوالدنا أمانة في 
أعناقهم، وأنا ال أشك أبدا في أن األستاذة 

مرمي الوتيد وكيلة وزارة التربية ترفض مثل 
تلك االقتراحات والتي تهدف إلى رفع مستوى 
املتعلم ألنها تشجع وتشدد على ضرورة تبني 

كل ماهو مفيد ويهدف في النهاية إلى رفع 
املستوى التحصيلي لكل متعلم في الكويت. 

سوء األخالق ينتج من خلفه مجتمع قريب 
من اجلرمية وليس هذا فقط، بل ويتأثر كل 

شيء فوق هذه األرض، حيث نسمع في 
السابق من الذين يذهبون جلزيرة مصيرة 
والكائنة في سلطنة عمان لهدف »احلداق« 

بأنهم يصطادون من السمك يوميا فوق 300 
كيلو، وفي عيد األضحى السابق تواردت 

رغبات األصدقاء للذهاب إليها، عند الوصول 
اكتشفنا بأن األوضاع تغيرت، حيث ال تقارب 

بني األرقام احلالية والسابقة بل يكاد ال يتعدى 
متوسط الصيد أكثر من 40 كيلو يوميا، وهذا 

جعلني أسأل أهل تلك املنطقة عن السبب، فكان 
اجلواب »سوء أخالق هواة وجتار البحر«، إذ 

يلقون الشباك الصطياد أعداد مهولة لبيعها، 
والطامة عندما يفقد هؤالء الصيادون شباكهم 

في املاء فإنها تشكل ضررا جسيما في قاع 
البحر يسمى »مقبرة أسماك«، حيث تبقى 
الشباك ال تتحلل وكل سمكة تتشربك بها 

ومتوت وهذه املشكلة أيضا لدينا في الكويت 
والتي من أسبابها ندر الصيد وجعل الهواة 

يضربون البلدان لغاياتهم ورمي املخلفات أيضا 
سبب وصيد األسماك بسن التكاثر، سبب 

ففي الدول الغربية هناك ضريبة لدخول البحر 
وهناك قوانني صارمة مثال عند خروجك من 

البحر.
هناك مفتش يفحص السمك ومقاساته فالصغير 

والكبير جائز اصطياده، أما الذي يكون في سن 
التكاثر فممنوع مما يجعل السمك لديهم بكثرة، 
وهنا جند التنظيم لديهم وجند العشوائية لدينا، 

فمن الواجب على دول اخلليج وضع احتاد 
صيادين خليجي رفيع املستوى ويضعون له 

االهتمام الكبير ويكون من أعماله رصد ومتابعة 
السمك ووضع التنظيم املناسب ملعاجلة ندرة 
السمك في املنطقة والذي سبب غالء أسعاره 

وفرض مخالفات جسيمة على مرتكبي املخالفات 
بقوة وجزم، ولألسف فإننا لدينا قوانني ولكنها 
مزاجية التطبيق جتعلها ال معنى لها، فاآلن نذير 
ندرة السمك يجعلنا في الغد نشكي من انقراض 

الكثير من أصنافه.

نبيها ست

جزيرة مصيرة

جرس

للتعبير طرق

تكونت لدي قناعة اآلن مفادها بأن إصرار بعض اإلسالميني 
على تعيني خريجي كلية الشريعة في وظائف التحقيق 

ووكالء النيابة، هو فقط إليجاد موطئ قدم لتلك املجموعات 
في اجلسم القضائي مبا يحقق لهم وألتباعهم فائدة أو 

مراكز قوى، وإال فما عالقة كلية الشريعة ومناهجها بالعمل 
في القضاء من حتقيق أو فصل في منازعات؟ فالطالب في 
هذه الكلية ال يدرس القانون مطلقا وإمنا دراسته شرعية 
وفي مجاالت الفقه والشريعة والتفسير والسنة والسيرة 

وما يتعلق بها.
نظرة فاحصة في متطلبات التخرج من هذه الكلية 

مبختلف تخصصاتها يدل على صحة ما أقول، في حني 
أن التحقيق والقضاء يتطلبان املعرفة التامة بقوانني الدولة 

وشروحها وأصولها وقواعد اإلجراءات وطرق التقاضي 
وأساليب التحقيق واالستنباط القانوني، وغير ذلك 

مما يتعلق بالعمل بالسلطة القضائية للقانون والترافع 
القانوني، وهذه كلها غير متاحة وليست متوافرة لدى طلبة 

كلية الشريعة، األمر الذي يجعلهم غير مؤهلني للعمل في 
السلطة القضائية بكل درجاتها.

ولعل هذا التفاوت في املعرفة هو ما يفسر سبب شكوى 
بعض الناس من بعض احملققني بشكل خاص الذين 
يستندون إلى فهمهم الشخصي في إمتام مجريات 

التحقيق أو إصدار أوامرهم في بعض القضايا بشكل ال 
ينسجم معه ال نصا وال روحا، وان كنا نعجب فالعجب هو 

لديوان اخلدمة املدنية وكذلك وزارة العدل وهما يعينان 
خريجي كلية الشريعة بوظائف تتطلب معرفة خاصة 

وشاملة بالقانون وال يعفيهما من املسؤولية قوة حناجر 
املطالبني بذلك.

فال مجال ملقاربة التخصصني مع بعض مطلقا ال من حيث 
املواد املدروسة وال من حيث طبيعة العمل، ولو أرادت 
احلكومة بإخالص االرتقاء بالتحقيق مبختلف درجاته 

فعليها إذن أن توقف تعيني خريجي الشريعة في وظائف 
تعتمد على اإلجازة في القانون وحتتاج إلى مؤهلني في 

األمور القانونية، كون أولئك اخلريجني )خريجي الشريعة( 
غير ذوي اختصاص باألمور القانونية، فمكانهم املساجد 

ومنابر التوعية والنصح ومراكز الفتوى ومؤسسات البحث 
الشرعي أولى بهم وأحوج إلى خدماتهم بدال من استقدام 

املتخصصني في هذه األمور من خارج البالد في حني 
تزخر البالد بأقرانهم من املواطنني اخلريجني.

منتصف األسبوع اجلاري تشرفت مبقابلة الرئيس 
التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية م.محمد غازي 

املطيري في مكتبه خالل االجتماع الشهري للمديرين، 
وكانت املقابلة تكرميا جلهدي الذي قدمته في مقال لي 
هنا في »األنباء« حول دور شركة البترول الوطنية في 

احلفاظ على البيئة، وهو املقال الذي استعرضت فيه من 
واقع عملي بحت حقائق سعي الـ KNPC ألن تصبح جميع 

عملياتها احليوية صديقة للبيئة، وليس لي إال أن أشكر 
م.محمد غازي املطيري، وأن أضيف كلمة رمبا لم أمتكن 
من قولها خالل االجتماع الذي ضم عددا من املسؤولني 

التنفيذيني في الشركة، واحلقيقة ان املطيري ومنذ تسلمه 
مهامه وهو يضع نصب عينيه أمرين مهمني: أوال حقوق 
املوظفني العاملني في الشركة مبختلف أقسامها، والثاني 

هو تطوير جميع نواحي اإلدارة في كل القطاعات وخاصة 
قطاعات املصافي، وخالل أقل من عام حدثت نقالت نوعية 

ملموسة على كل األصعدة.
ولنتحدث عمليا أوال زيادة اإلنتاج أحد األهداف التي 

يسعى لتحقيقها ضمن برنامج محدد وهو األمر الذي من 
شأنه أن يفتح مجاال أوسع لتوظيف الكويتيني، بل األهم 

من هذا أنه وخالل فترة عمله اهتم مبوظفي القطاع سواء 
من موظفي الشركة أو من موظفي العقود، ما يعني حرصه 

على العنصر البشري.
في التطبيقات العملية ملفهوم االهتمام بالعنصر الوطني 
حرص املطيري ومنذ تسلمه على فتح األبواب للكفاءات 

الوطنية أو حتى حلديثي التخرج وفتح باب التوظيف على 
مصراعيه، وبشكل دوري مدروس.

ولو أردنا احلديث عن اإلجنازات الكبيرة في فترة قصيرة 
نسبيا لوجدنا أن شركة البترول حصلت األسبوع املاضي 

على املركز األول على مستوى الكويت بتوفير الكهرباء، 
وفي ذات األسبوع حصلت على جائزة أفضل مشروع 

للعام 2014 ملشروع الوقود البيئي، وهو األمر الذي يؤكد ما 
ذهبت إليه في مقالتي حول اهتمام شركة البترول بالشأن 

البيئي على أعلى املعايير العاملية.
ومبناسبة احلديث عن حصول شركة البترول على املركز 

األول على مستوى الكويت في توفير الكهرباء أود أن 
أشير إلى أن توفير الكهرباء وإغالق األجهزة الكهربائية من 
الساعة 12 ظهرا حتى اخلامسة عصرا أصبحت ثقافة لدى 
عموم موظفي الشركة وليست مجرد التزام بأمر إداري، 
وهذا هو رمبا سر جناح إدارة م.محمد املطيري بتحويل 
األمر اإلداري لتوفير الكهرباء إلى ثقافة مقبولة، وأعتقد 
ان هذا توجه إداري نادر وجود مثيله في اإلدارات العليا 
في كثير من مؤسسات الدولة، في كيف ميكن أن حتول 

أمرا إداريا إلى ثقافة عامة جتاه قضية بيئية كقضية توفير 
الكهرباء وغيرها.

من ميزات اإلدارة ومنذ تسلم املطيري لها هي سياسة 
الباب املفتوح للجميع، وهذه ولألمانة قضية مؤرقة ألي 

موظف في أي جهة كانت، فاملوظف يحرص على األمان إذا 
ما وجد أبواب املسؤولني في مؤسسته أو قطاعه مفتوحة 

فإنه سيشعر باألمان، وهو ما فعله املطيري منذ تسلمه إذ 
طبق سياسة الباب املفتوح للعمال قبل املسؤولني بشكل 

راق ومنظم وجدير باالحترام.

mw514@hotmail.com

gstmb123@hotmail.com

د.محمد القزويني

طارق بورسلي

احملققون 
من كلية الشريعة

محمد غازي 
وسياسة الباب املفتوح

رأي

سلطنة حرف

waha2waha@hotmail.com
ذعار الرشيدي

في ظل الضبابية الشديدة التي نعيشها في 
مسارنا السياسي والتي يقل فيها مستوى 

الرؤية عن اقل من املتر في أحيان كثيرة من 
الصعب التنبؤ مبا سيحدث غدا، بل اصبح 

من املستحيل التنبؤ مبا ميكن ان يحصل بعد 
3 دقائق ونصف الدقيقة، فاحلدث السياسي 

حلظي مفاجئ ال توجد لديه غالبا اي مقدمات، 
فيمكن ان تثار قضية في اقل من ساعة وجتد 
طريقها الى عالم التصريحات السياسية ليوم 

او ليومني قبل ان تهدأ وتنطلق عاصفة سياسية 
أخرى لسبب غير مفهوم غالبا!

> > >

كنا نقول سابقا ان القرارات احلكومية اغلبها 
قرارات ردة فعل، وكان هذا واقعا سياسيا 

عشناه لسنوات، ولكن اليوم جند ان احلكومة 
احلالية ال تنساق وراء القضايا التي تثار فجأة، 

وكأنها توقفت عن ان تكون حكومة ردة فعل 
حول اي شيء يثار، وبدأت تنتهج سياسة 

الفعل غير املتأثر بأي ردة فعل، وهذه سياسة 
ونهج لطاملا نادى بها جميع املعلقني السياسيني 

والكتاب.
> > >

ولكن السؤال هنا: هل األفعال التي تأتي بها 
احلكومة اآلن على قدر الطموحات؟ ال شك 

أن اإلجابة هي أنه وحتى اآلن نريد منها اكثر 
ونريد منها قرارات اكبر وأفضل ولعل أهمها 

أال تتوقف عن نهجها في حتويل القضية 
اإلسكانية إلى أولوية بشكل عملي كما جاء في 

إعالن وزير اإلسكان عن نية احلكومة تسليم 12 
ألف وحدة سكنية سنويا، أعني ان تستمر في 

عملها وأال تكون التصريحات مجرد تصريحات 
فقط، وأن تسعى وتركز على القضية اإلسكانية 

بشكل خاص، حتى ولو أدى األمر الى تأجيل 
بقية األولويات، ألن قضية اإلسكان حتديدا 

بحلها تكون احلكومة قد اجنزت تاريخيا ما لم 
تنجزه عشرات احلكومات قبلها.

سياسة
الـ 3 دقائق

احلرف 29
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أعظم 100 اكتشاف

اسألوا األنباء

5378
49

2846
692153

316
3146

57
16

6479

298
965

54
76459

547
12

863
9

5736

2938
9381
63294

3
49786
71825

9875
815

41973

أفقياً:

عمودياً:

مجنون
ممثل
هيام
حرب

قد
احتراف
أحباب
القلوب
روابط
عالقات
محترم
عشاق

مسعود

أفالم
موهوب

جديد
سماح
هروب
مكان
أمثال
قدمية
أماكن
درب

فكاهة
مسلسل

٭ سنة االكتشاف: 1911.
حت��دث الزالزل على طول 
خطوط الصدوع املوجودة في 

القشرة األرضية وسببها.
 Harry( ٭ اكتشفه: هاري ريد

.)Reid
مل��اذا يعتبر من أعظم مائة 

اكتشاف؟
أن  العلم��اء اآلن  ٭ يع��رف 
بإمكانه��م أن يتنبأوا مبواقع 
الزالزل املستقبلية عن طريق 
رس��م خريطة ملواقع خطوط 
الصدوق، لكن منذ قرن مضى 
فقط ل��م تكن ه��ذه احلقيقة 

البسيطة معروفة.
اكتشاف هاري ريد يتمثل 
في أن الزالزل��ل حتدث على 
طول  خطوط صدوع موجودة 
أّم��ن أول فهم ملصدر الزالزل 
وس��ير تقدمها، وق��د وضع 
هذا االكتشاف البنية التحتية 
للصفائ��ح القش��رية لألرض 
والصفائح التكونية في أواخر 

خمسينيات القرن العشرين.
اعتبر اكتشاف ريد اجنازا 
رئيسيا في علم األرض وأمن 
أول فهم أساسي عن عمليات 
األرض الداخلية وكيف تتصرف 

الصخور حتت الضغط.
بحلول عام 1750 كان العلماء 
أن هن��اك خطوط  يعرف��ون 
صدوع )تشبه الشقوق الطويلة( 
تزحف من خالل القشرة العليا 
لألرض حيث يلتقي نوعان غير 
متش��ابهني من الصخور معا، 
وبحلول عام 1900 عرف العلماء 
أن خطوط الصدوع هذه تكون 
مرافقة للزالزل. لكن اخلطأ الذي 
قام به العلماء كان قبولهم بأن 
الزالزل هي التي تسبب خطوط 
القشرة كتلة  الصدوع، وكأن 
ملس��اء من الصخور تتشقق 
بفعل زلزال ما مع حدوث انزالق 
ألحد اجلوانب فوق اآلخر بحيث 
ينشئ عدم تطابق في الصخور، 
أي ان الزالزل حتدث وتكون 
خطوط الص��دوع هي البقايا 
املبلغ��ة عن حدوث زالزل في 
املاض��ي. طور ري��د صورة 
الطبقات الصخرية املوجودة 
على طول خطوط الصدوع التي 
املطاطية،  تتصرف كاالحزمة 
حيث ان الضغ��وط املوجودة 
ف��ي عم��ق األرض تؤثر على 
طول خطوط الصدوع وجتذب 
اخلصور في اجتاهات مختلفة 
مس��ببة متدد هذه الصخور 
مثل النسيج املمغنط، وعندما 
إل��ى نقطة  يص��ل الضغ��ط 
االنهيار ف��إن الصخور تعود 
بحركة مفاجئة مسببة زلزاال. 
إذن خطوط الصدوع هي التي 
تسبب الزالزل وليس العكس، 
وهذا يعني أن دراسة خطوط 
للتنبؤ  الصدوع هي طريق��ة 
بالزالزل وليست مجرد دراسة 
أثرها فحس��ب. بذلك اكتشف 
ريد اهمية الشبكة العنكبوتية 

خلطوط صدوع األرض.
٭ حقائق طريفة: زلزال سان 
فرانسيسكو املدمر عام 1906 
السطوح األرضية  أفقيا  أزاح 
املوجودة على جنبي صدع سان 
أندرياس مبقدار إزاحة وصل 

إلى 21 قدما )6.4 أمتار(.

الفرق بني الصورتني واضح لنا فما هيعينك .. عينك
االختالفات السبعة بنظرك وبأسرع وقت

الكلمات املتقاطعة

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

اعرف شخصيتك

كلمة السر

احلل

حل الكلمات املتقاطعة

أفقيًاً:
1 � املرج���ان، 2 � س���دمي � والئ���م 
)معكوسة(، 3 � ت ت � احن � نحل، 
4 � غدر � يزور )معكوس���ة(، 5 � 
اجر � دياري )معكوسة(، 6 � لباس 
� رنت، 7 � درب )معكوس���ة(، 8 � 
ال � فالفل )معكوس���ة(، 9 � سالح 
)معكوسة( � يأسر )معكوسة(، 10 

� سور الصني.

عموديًا:
1 � اس���تراليا، 2 � تدل )معكوسة( � جب � 
وحل )معكوسة(، 3 � مي )معكوسة( � غراب 
� ار، 4 � رماد � احلرس )معكوس���ة(، 5 � 
حر � سل، 6 � امن � مي، 7 � ان )معكوسة( 
� رر � يرفد )معكوس���ة(، 8 � انوار � اسن، 

9 � احلزين � ال، 10 � وليد توفيق.

حل عينك .. عينك

1 � في البحر، 2 � ضباب � مآدب )معكوسة(، 3 � 
متشابهان � اشتاق � من احلشرات، 4 � خيانة � يحل 
ضيفا )معكوسة(، 5 � ثواب � موطني )معكوسة(، 
6 � ثياب � دقت اجلرس، 7 � طريق )معكوسة(، 
8 � للتعريف � اكلة شعبية )معكوسة(، 9 � عتاد 
حربي )معكوسة( � يقيد )معكوسة(، 10 � احدى 

عجائب الدنيا.

1 � احدى القارات، 2 � ترش���د )معكوسة( � بئر 
� طني )معكوس���ة(، 3 � بحر )معكوس���ة( � من 
الطيور � للمس���احة، 4 � بقاي���ا النار � احلامون 
)معكوس���ة(، 5 � عكس برد � مرض صدري، 6 � 
سالمة � بحر، 7 � للنصب )معكوسة( � متشابهان 
� يساند )معكوسة(، 8 � اضواء � مننت، 8 � الكئيب 

� للنفي، 10 � مطرب لبناني.

احلل  أسفل الصفحة

خطوط الصدوع

حل أعرف الشخصية:
جورج وسوف

حل كلمة السر:
احلدود

2 3 9 7 4 5 8 1 6
1 8 7 9 6 3 4 5 2
6 5 4 2 1 8 7 3 9
7 6 1 4 3 2 5 9 8
3 2 8 5 9 6 1 4 7
9 4 5 8 7 1 6 2 3
8 1 6 3 2 4 9 7 5
4 9 3 6 5 7 2 8 1
5 7 2 1 8 9 3 6 4

4 9 5 6 2 1 3 7 8
6 3 1 5 8 7 4 9 2
2 8 7 4 3 9 6 1 5
7 4 6 8 9 2 1 5 3
8 5 2 3 1 6 7 4 9
3 1 9 7 5 4 2 8 6
9 2 3 1 4 5 8 6 7
1 7 8 9 6 3 5 2 4
5 6 4 2 7 8 9 3 1

5 4 2 7 9 1 3 8 6
9 7 3 6 4 8 1 2 5
6 8 1 3 5 2 9 4 7
1 3 8 2 6 5 4 7 9
4 2 5 9 3 7 8 6 1
7 6 9 1 8 4 2 5 3
3 9 4 8 7 6 5 1 2
8 1 7 5 2 3 6 9 4
2 5 6 4 1 9 7 3 8

عادي متوسط متقدم

كلمة السر: من أفالم دريد 
لحام من 6 أحرف

أنلابولقلا
حوامطباورهـ
بنفوحربحعي
اجلهـمادفلا

بماوحممكام
دهـمبتثكاقس

وربقرااهـام
عوردملنةتا

سبدنكاماوح
مدممثلقاشع
احترافجديد
قديمةمسلسل

Sudoku كيف تلعب؟

للمراسلة

لهواة هذه التسلية املفيدة واملمتعة،  3 ألعاب سودوكو من مستويات متعددة:  
عادي، متوسط، متقدم. ضع بكل بساطة األرقام من 1 إلى 9 في كل مربع خال، وذلك 

حتى يحتوي كل عمود وخط أفقي وكل مربع صغير 3x3 على األعداد من 1 إلى 9 مرة 
واحدة فقط.

.3x3 يجب أال يظهر أي رقم مرتني في أي عمود، أو خط أفقي، أو مربع صغير
ان فكرة قذف شيء مدور 
الصابة اشياء مثبتة على مسافة 
من الرامي ليس بالشيء اجلديد، 
فهذا يع��ود الى بدايات تفكير 
االنسان بلعب شيء ما بهدف 
التسلية. فقد عثر في ضريح 
احد االطف��ال املصريني الذي 
يعود الكثر من 7000 س��نة، 
على اشياء كانت تستخدم، فيما 
يبدو، في لعب ما يشبه اليوم 

بلعبة البولينغ العشرية.
كما ان هناك دالئل تشير الى 
ظهور هذه اللعبة في العصر 
احلجري حيث كانت تستخدم 
احلص��ى الضخمة واحلجارة 
املدورة والتي كانت تقذف او 
تدح��رج باجتاه حجارة بارزة 

تشابه القوارير اخلشبية.
ث��م اصبحت ه��ذه اللعبة 
عاملية ومشهورة جدا في املانيا 

)العصور الوسطى(.
وبعد ان وصلت هذه اللعبة 
الى اجنلت��را، اهتم بها الناس 
وبدأوا ميارسونها على نطاق 

واسع.

لعب���ة  انطلق���ت  مت���ى 
البولينغ؟

رحاب احمد:

للتواصل معنا عبر هذه 
الصفحة أرسلوا تعليقاتكم 

على البريد اإللكتروني 
archive@alanba.com.kw

ف�اك�س 22272830

إعداد: جيهان رأفت - عروبة حجازي
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آلخر أخبار الرياضة احمللية والعاملية زوروا موقعنا على
www.alanba.com.kw/Sports

هيريرا يعود لصفوف »الشياطني«الرياضية
أبلغ اندير هيريرا العب خط وسط فريق مان يونايتد مسؤولي اجلهاز الفني أنه قادر على 
خوض املباراة القادمة للشياطني احلمر في البرميييرليغ. وكان الالعب الدولي االسباني قد 
أصيب بكسر في أحد أضالعه قبل ثالثة أسابيع حيث أشارت التوقعات إلى أن الكسر سيتسبب 
في غيابه عن املالعب ملدة ستة اسابيع تقريبا غير أن هيريرا حتسن بشكل سريع.  ولم يتضح 
ما إذا كان فان غال سيقرر املجازفة بإشراك الالعب في املباراة القادمة أم أنه سيفضل االحتفاظ 
به للمبارتني القادمتني األكثر أهمية أمام املنافسني الكبيرين تشلسي ومان سيتي.

يس����عى تشلس����ي املتصدر بفارق 5 نقاط 
لالحتفاظ بسجله خاليا من الهزائم عندما يحل 
ضيفا على جاره كريس����تال باالس في املرحلة 

الثامنة من الدوري االجنليزي لكرة القدم.
وكان كريستال باالس حقق املفاجأة بفوزه 
به����ذه املباراة أواخر املوس����م املاضي ليحد من 
حظوظ جاره في احراز اللقب الذي ذهب ملصلحة 
مان س����يتي في النهاية وهي س����تكون مباراة 

انتقامية للموسم املاضي.
ورفض قائد تشلسي جون تيري اعتبار ان 
االنطالقة القوية لفريقه هذا املوس����م حسمت 
االمور في مصلحته وقال في هذا الصدد »اللقب 
لم يحسم اطالقا. سبق لفرق عدة ان كانت في 
هذه الوضعية ولم تتمكن من حسم اللقب في 
مصلحتها في النهاية. بالطبع امر جيد ان نكون 
في الصدارة لكن اجلميع يريد الفوز علينا في 
هذه احلالة. كل فريق كبير معرض لكبوة امام 
فريق صغير وهذه هي حالوة الدوري االجنليزي 
املمتاز«. وقد تكون املباراة فرصة سانحة امام 
مدرب تشلسي البرتغالي جوزيه مورينيو الراحة 
بع����ض العبيه خصوصا البرازيليني منهم بعد 
خوضهم مباراتني دوليتني مع منتخب بالدهم 
في جولة اسيوية فاز فيها على االرجنتني 0-2 

وعلى اليابان 0-4.
ويخوض مان س����يتي الثاني وحامل اللقب 
مباراة ال تخلو من صعوبة ضد توتنهام الطامح 
الحتالل احد املراكز االربعة االولى املؤهلة الى 
دوري ابطال اوروبا املوسم املقبل بقيادة مدربه 

الشاب االرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.
ونبه العب وسط مان سيتي املخضرم فرانك 
المبارد املعار الى الفري����ق في الوقت احلالي، 
من مغبة االس����تهتار باخلص����م اللندني بقوله 
»قد يكون الفريق مير في مرحلة انتقالية لكن 

اداء مدربه����م كان رائعا عندم����ا كان على راس 
اجلهاز الفني لساوثمبتون واذا جنح في فرض 
فسلفته فان الفريق قادر على الذهاب بعيدا في 

الدوري احمللي«.
في املقابل، ال ميكن لسيتي ان يفرط في أي 
نقطة على ملعبه بعد ان اهدر بش����كل مفاجئ 
النقاط الثالث امام ستوك سيتي في مطلع املوسم 
بخسارته امامه 0-1، ثم نقطتني امام تشلسي 
بالتعادل 1-1. ويريد ارسنال تسلق الترتيب مجددا 
عندما يستضيف هال سيتي. وكان ارسنال خسر 
في لقاء القمة ضد تشلسي في اجلولة االخيرة 
قبل ان يتوقف الدوري الس����بوعني افساحا في 
املجال امام املنتخبات الوطنية خلوض مبارياتها 

الرسمية والودية.
وتلقى الفريق اللندني ضربة موجعة باصابة 
صانع العابه االملاني مسعود اوزيل الذي يعاني 
من متزق جزئي في االربطة الصليبية للركبة 
اليسرى وس����يغيب عن املالعب لفترة تتراوح 

بني 10 و12 أسبوعا.
واعلن االحت����اد االملاني اخلبر بعد الفحص 
الطبي الذي خض����ع له بطل العالم لدى طبيب 
املنتخب االملاني هانز-فيلهيلم مولر-فولفارت 
عشية املواجهة ضد پولندا قبل 10 ايام، مشيرا 
الى ان ركبة الالعب يجب ان تبقى مثبتة خالل 

االسابيع الستة االولى.
وش����كا اوزيل من اصابة في ركبته مبجرد 
وصوله الى املعسكر التدريبي للمانشافت في 
فرانكفورت، وغاب عن احلصة التدريبية الثالثاء 
قب����ل ان يتوجه الى ميونيخ للخضوع لفحص 

بالرنني املغناطيسي.
وفي املباريات االخرى، يلتقي بيرنلي مع وست 
هام، ونيوكاسل مع ليستر سيتي، وساوثمبتون 

مع سندرالند، وستوك سيتي مع سوانسي.

وارنوك يشيد مبورينيوڤينغر: كأس العالم سبب إصابة العبينا
يرى اسطورة نادي ارسنال ان نادي تشلسي 
س��يواجه اختبارا حقيقيا امام نظيره كريستال 
باالس. وقال ميرسون في تصريح لشبكة »سكاي 
س��بورتس«: »الناس تعتقد ان تشلسي يجب ان 
يه��زم باالس ونعم يجب ان يفعل��وا ذلك، ولكن 
املباراة س��تكون صعبة، فهم لديهم حلول كثيرة 
عل��ى االطراف في الوقت الذي يتقدم فيه ظهراء 
تشلسي ويتركون مس��احات كبيرة خلفهم، هل 
س��يكون على ايفانوفيت��ش وازبليكويتا العودة 

للدفاع طوال املباراة؟«.

أشار مدرب أرسنال أرسني 
فينغر إلى أن بطولة كأس العالم 
2014 هي السبب الرئيسي في 
إصابة العبي���ه خالل الفترة 
األخيرة. وحتدث أرسني فينغر 
لوسائل اإلعالم قائال: »هناك 
العدي���د م���ن اإلصابات على 
مس���توى األربطة، كان كأس 
العالم السبب فيها«. وأضاف: 
»لقد أعطيت الالعبني املشاركني 
في البطولة راحة حتى يوم 

11 أغسطس، املنتخب األملاني 
ش���ارك في النهائ���ي يوم 13 
يولي���و، كانت الفترة تقريبا 
شهرا، يجب أن تكون كافية 
عقب تلك املنافسة الكبيرة«. 
وعن إصابات الالعبني املتكررة 
قال: »كمثال بسيط جيرو، ال 
أع���رف ما ميكنني القول عن 
إصابته، ماتيو دوبوشي لقد 
أصيب على مستوى الكاحل 
وهو يقف مبفرده، بعد ذلك 

أوزيل، هل تعرف كيف تعرض 
لإلصابة؟، لقد حاول مترير 
الكرة بالوجه اخلارجي لقدمه 
القيام بذلك  اليسرى، ميكنه 
ماليني املرات. وأنهى حديثه 
قائ���ال: »أعتق���د بأننا حققنا 
تقدما م���ا، االختالف هو أننا 
أصبحنا أكثر وقاية لالعبني 
من ذي قب���ل، لدينا إصابات 
كبيرة، وإصاب���ات من قبيل 

املصادفة«.

أش��اد م��درب كريستال 
ب�����االس ن��ي��ل   وارن�����وك 
بإمكانيات مدرب تشلسي 
جوزيه مورينيو قبل مباراة 

الفريقني.
وص���رح نيل وارن���وك 
لوسائل اإلعالم قائال: »اعتقد 
ف��ي مكانه،  األف��ض��ل  بأنه 
إنه رائع بالنسبة لوسائل 
اإلعالم، إنه دائما يعلق على 

األمور«.

وأضاف: »عندما ظهر على 
الساحة، كان جيد املظهر، إنه 
يتعاقد مع العبني بشكل جيد، 
لو كانوا تعاقدوا مع مهاجم 
في يناير املاضي، كان ميكنهم 
الفوز بلقب الدوري املوسم 
املاضي، إنه مدرب رائع، أنا 
متأكد من أنه قال أشياء خالل 
العام املنصرم، من املمكن أن 

يكون ندم عليها«.
وعن إمكانية قيام تشلسي 

ن��ادي أرسنال  مبا قام به 
� 2004، عن  موسم 2003 
طريق عدم اخلسارة طوال 
منافسات املوسم قال »اعتقد 
أتذكر  عندما  ممكن،  بأنه 
تشكيلة أرسنال وقتها، أتوقع 
بأن تشلسي ميكنه تكرار ذلك 
األمر، إنهم ميتلكون صالبة 
في كل مكان في امللعب، ليس 
هناك نقاط ضعف عديدة في 

الفريق«.

موناكو لتصحيح مساره في »الليغ 1« »السيدة العجوز« لفوز سابع.. و»الذئاب« بانتظار التعثر
موناك���و  س���يحاول 
وصيف بطل املوسم املاضي 
اس���تعادة الت���وازن بعد 
خسارته امام ضيفه نيس 
0-1 وتع���ادل مع مضيفه 
باريس سان جرمان 1-1، 
ايڤيان  عندما يستضيف 
اخلامس عشر والذي حقق 
3 انتصارات متتالية في 
املراحل الثالث االخيرة في 
املرحلة العاشرة من الدوري 

الفرنسي لكرة القدم.
وهو ما أكده البرتغالي 
ليون���اردو جاردمي مدرب 
فري���ق موناك���و على أن 
مواجهة فريقه ضد إيڤيان 
أهم م���ن مب���اراة بنفيكا 
الثالثة  املقررة باجلول���ة 
من دور املجموعات بدوري 

أبطال أوروبا.
وسيالقي موناكو ضيفه 
إيڤيان على ملعب لويس 
الثاني، وعينه على الفوز 
بالثالث نقاط والتقدم أكثر 
على جدول ترتيب الدوري 
الفرنس���ي، خصوصا أن 

مرتبته ال�13 ال تليق به.
وشدد جاردمي على أنه 
من السابق ألوانه التفكير 
املقررة  في مباراة بنفيكا 
خصوصا أن رصيد الفريق 
بالليغ 1 »11 نقطة« وبفارق 
11 نقط���ة ع���ن املتصدر 

مرسيليا.

يسعى يوڤنتوس املتصدر 
املواس���م  اللقب في  وحامل 
الى حتقيق  الثالثة االخيرة 
فوزه الس���ابع على التوالي 
عندم���ا يح���ل ضيف���ا على 
ساس���وولو صاحب املركز 
االخي���ر اليوم ف���ي افتتاح 
الدوري  الثامنة من  املرحلة 

االيطالي لكرة القدم.
من جانبه، سيحاول روما 
وصيفه في املوسم املاضي، 
االستمرار في مطاردته والبقاء 
عل���ى مقربة من���ه اللتقاط 
الفرصة واستثمار اي تعثر 
لفريق »الس���يدة العجوز«، 
وتبدو مهمته سهلة في هذه 
املرحلة، حيث سيستضيف 
كييڤو صاحب املركز السادس 
عش���ر. ولم يستطع اي من 
التي  القمة  الفريقني نسيان 
جمعتهما في املرحلة السابقة 
قبل اسبوعني وانتهت بفوز 
يوڤنتوس على فريق العاصمة 
بصعوبة 3-2 كونها اثارت 
جدال حتكيميا كبيرا وأوقف 
على اثرها احلكم قرابة الشهر.  
ويعتم���د احل���ارس الدولي 
مورغان دي سانكتيس في 
حس���اباته اخلاصة لبطولة 
املوسم احلالي على هذه القمة 
التي اثبتت حس���ب رأيه ان 
روما قادر على االس���تمرار 
حتى النهاية وميلك امكانية 

احراز اللقب.

وق���ال ج���اردمي ف���ي 
تصريحات لوسائل اإلعالم 
الفرنسية »مباراة إيڤيان 
مهمة ج���دا وأصعب من 
مباراتي باريس وبنفيكا، 
وسنفكر فيها ونركز على 
حتقي���ق الف���وز بها بأي 
طريقة للتقدم على جدول 
الترتيب، وبعدها سوف 
نحض���ر ملب���اراة بنفيكا 

بدوري األبطال«.
وميلك ليل فرصة محو 
اخلسارة املذلة امام ليون 
0-3 في املرحلة املاضية، 
عندما يستضيف غانغان 

صاحب املركز االخير.
ويرصد س���انت اتيان 
استعادة نغمة الفوز التي 
غابت عن���ه في املباريات 
الثالث االخي���رة )تعادل 
وخسارتان( عندما يحل 
الذي  ضيفا على لوريان 
عاد الى سكة االنتصارات 
في املرحلة املاضية بفوزه 
عل���ى مضيفه باس���تيا 
2-0 وذل���ك بعد 4 هزائم 

متتالية.
وفي باق���ي املباريات، 
يلع���ب متز التاس���ع مع 
رين الثاني عشر، ونانت 
اخلامس مع رينس السادس 
عشر، ونيس احلادي عشر 
التاسع عشر  مع باستيا 

قبل االخير.

ويقول دي س���انكتيس 
»ال نريد ان ننهي املوسم في 
املركز الثاني، نريد ان نحرز 
اللقب، ونحن قادرون على 

ذلك«.
ويستطيع نظريا كل من 
يوڤنتوس )18 نقطة من 18 
ممكن���ة(، وروما )15 نقطة( 
احتساب 3 نقاط جديدة في 
رصيده استنادا الى مستوى 
منافسيهما والفوارق الفنية 

والنوعية الكبيرة معهما.
وبلغ���ة االرق���ام، حقق 
يوڤنت���وس ال���ذي يتصدر 
مهاجمه االرجنتيني كارلوس 
تيڤيز الئحة ترتيب الهدافني 
برصيد 6 اهداف، 6 انتصارات 
متتالي���ة ابرزها على روما، 
فيما حقق منافسه ساسوولو 

3 تعادالت مقابل 3 هزائم.
وعلى املقلب االخر، فاز 
روما في 5 مراحل وجمع 15 
نقطة، بينما لم يحقق كييڤو 
اال فوزا واحدا في 6 مباريات 

وله 4 نقاط فقط.
وق���د حتم���ل الظروف 
املريح���ة للمباراتني مدربي 
يوڤنتوس وروما على اراحة 
بعض االساسيني ملباراتيهما 
ابط���ال اوروبا  ف���ي دوري 
منتصف االسبوع املقبل، حيث 
سيلعب االول مع اوملبياكوس 
اليوناني، والثاني مع بايرن 

ميونيخ االملاني.

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
الدوري اإليطالي )املرحلة الثامنة(

7beIN SPORTS 3HDكييڤو - روما
9:45beIN SPORTS 3HDيوڤنتوس - ساسولو

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
الدوري الفرنسي )املرحلة العاشرة(

6beIN SPORTS 5HDلوريان - سانت إيتيان
9ميتز - رين

9نيس - باستيا
9beIN SPORTS 5HDموناكو - إيفيان
9beIN SPORTS 1HDنانت - رميس
9beIN SPORTS 6HDليل - غانغون

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
الدوري اإلجنليزي )املرحلة الثامنة(

2:45beIN SPORTS 1HDمان سيتي - توتنهام
5أرسنال - هال سيتي
5بيرنلي - وست هام

5beIN SPORTS 1HDكريستال باالس - تشلسي
5ساوثمبتون - سندرالند
5إيڤرتون - أستون ڤيال

5نيوكاسل - ليستر سيتي

»البلوز« لالنتقام من باالس
وقمة بني سيتي وتوتنهام في »االحتاد«

ميرسون: باالس اختبار 
حقيقي لتشلسي
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برشلونة يجهز أسلحته لـ »الكالسيكو«
و»امللكي« في بروڤة أخيرة قبل »موقعة أنفيلد«

»ديربي« و»كالسيكو« في طريق ريال مدريد لالحتفاظ بكأس امللك
لم ترحم قرعة دور الــ16 من 

مسابقة كأس اسبانيا لكرة القدم 
التي سحبت امس ريال مدريد 

حامل اللقب حيث من املرجح ان 
يلتقي مع جاره اتلتيكو مدريد 

بطل الدوري في ثمن النهائي. وفي 
حال فوزه في دربي العاصمة، قد 

يلتقي الفريق امللكي مع غرميه االزلي 
برشلونة في ربع النهائي.

وكان ريال مدريد توج بطال 
للمسابقة املوسم املاضي بفوزه 

على برشلونة بالذات في املباراة النهائية 
.1-2

ويبدأ ريال مدريد حملة الدفاع عن لقبه 
في مواجهة كورنيليا الكاتالوني من 

الدرجة الثالثة، فيما يلعب اتلتيكو مدريد 
مع هوسيبتاليست )ثالثة( وبرشلونة مع 

هويسكا )ثالثة ايضا(. وتقام مباريات 
دور الـ16 خالل ديسمبر، ونظرا ملشاركة 
ريال مدريد في بطولة العالم لالندية في 
املغرب خالل هذا الشهر فسيلعب مباراة 

االياب ضد كورنيليا في 3 منه على ملعب 

سانتياغو برنابيو بعد ان يكون قد خاض 
مباراة الذهاب خارجه في 29 اكتوبر.

 وهنا برنامج دور الـ16 )الذهاب في 3 
ديسمبر واالياب في 17 منه(:
ديبورتيفو ال كورونيا - ملقة

الباسيتي )درجة ثانية( - ليفانتي
الس باملاس )ثانية( - سلتا فيغو

الكويانو )ثالثة( - اتلتيك بلباو
رايو فايكانو - ڤالنسيا

غرناطة - قرطبة
ساباديل )ثانية( - اشبيلية

هويسكا )ثالثة( - برشلونة
هوسبيتاليست )ثالثة( - 

اتلتيكو مدريد
كورنيليا )ثالثة( - ريال 

مدريد

يخوض برش����لونة املتصدر وريال مدريد 
غرميه التقليدي اختبارين س����هلني اليوم في 
املرحل����ة الثامنة من الدوري اإلس����باني لكرة 
القدم، وذلك قبل الكالس����يكو الساخن بينهما 
على ملعب »سانتياغو برنابيو« في العاصمة 

مدريد في 25 أكتوبر اجلاري.
ويلعب برش����لونة مع ضيفه ايبار التاسع 
والوافد حديثا على دوري األضواء، فيما يحل 
ريال مدريد الرابع ضيفا على ليڤانتي الس����ابع 

عشر في ڤالنسيا.
ويدرك الفريقان الكاتالوني وامللكي أهمية الفوز 
مبباراتيهما من أجل االبقاء على فارق النقاط األربع 
التي تفصل بينهما قبل الكالسيكو او توسيعها او 

تذويبها في حال تعثر أي منهما.
كما ان املباراتني ستكونان بروڤة للناديني قبل 
اجلولة الثالث����ة من دور املجموعات في مس����ابقة 

دوري أبطال أوروبا حيث يستضيف 
برشلونة اياكس امستردام الهولندي 
الثالثاء املقبل، ويحل ريال مدريد 

ضيفا على ليڤربول االجنليزي 
االربعاء املقبل.

ويب����دو برش����لونة 
العادة  مرش����حا فوق 

النقاط  القتن����اص 
أم����ام  الث����الث 
الى  ايب����ار بالنظر 

فارق االمكانيات 
الناديني  ب����ني 

واملعنويات 
العالي����ة 

لالعبي 

النادي الكاتالوني خاص����ة جنمه االرجنتيني ليونيل 
ميس����ي الذي سيكون على موعد مع معادلة او حتطيم 
الرقم القياسي في عدد االهداف في الليغا وهو 251 هدفا 

واملسجل باسم الهداف األسطوري تيلمو زارا.
ولن يجد ميسي صاحب ال� 27 عاما وال� 249 هدفا في 
الليغا، افضل من مباراة ايبار لتحطيم الرقم القياسي 
التاريخي الن املواجهة تصادف الذكرى العاشرة ألول 
مباراة رسمية له مع برشلونة في الليغا، وحتديدا منذ 
مواجهة اجلار اس����بانيول في الدربي الكاتالوني في 16 

أكتوبر 2004.
ولن يفوت برش����لونة فرصة االستضافة لتحقيق 
الف����وز لالبقاء على فارق النقطتني اللتني تفصالنه عن 
مطارده املباشر ڤالنسيا الوحيد الى جانبه لم يتعرض 
للخسارة حتى االن في الليغا، والذي يخوض اختبارا 
سهال نسبيا امام مضيفه ديبورتيڤو ال كورونيا صاحب 

املركز االخير.
وفي املباراة الثانية، يس����عى ريال 
الى مواصل����ة انتصاراته  مدريد 

املتتالية والعريضة عندما يحل ضيفا على 
ليڤانتي الذي حقق فوزا واحدا حتى االن 

مقابل تعادلني و4 هزائم.
امللكي على هدافه  النادي  ويعول 
البرتغال����ي كريس����تيانو رونالدو 
الضافة ليڤانتي الى قائمة ضحاياه 
منذ خسارته على ارضه امام جاره 

اتلتيكو مدريد حامل اللقب.
وضرب رونال����دو بقوة هذا 
املوسم اخرها عندما قاد منتخب 
بالده الى فوز غال على حساب 
مضيفه الدمناركي في تصفيات 
كأس اوروبا 2016، كما انه سجل 
ثالثية ف����ي مباراته االخيرة 
مع النادي امللكي امام ضيفه 
اتلتي����ك بلب����او 5-0 في 

املرحلة السابعة.
الثانية   وهي الثالثية 

والعش����رون لرونالدو في 
الليغا فعادل الرقم القياسي في عدد الثالثيات 
الذي كان بحوزة الفريدو دي ستيفانو وزارا. 
كما هي الثالثية ال� 26 له مع النادي امللكي 
بعد 4 ثالثيات في مسابقة دوري ابطال 

اوروبا.
التهديفي  ورفع رونالدو رصيده 
هذا املوسم الى 17 هدفا في 11 مباراة 

في مختلف املسابقات، و13 هدفا في 
الليغا وال����ى 269 هدفا في 257 
مباراة في مختلف املسابقات مع 
النادي امللكي و190 هدفا في 

171 مباراة في الليغا.
كما يالقي اتلتيك بلباو 
الثامن عشر سلتا ڤيغو 
الس����ادس، وقرطبة 
التاسع عشر مع ملقة 

احلادي عشر.

»رجال غوارديوال« 
يواجهون برمين 

وعيونهم على روما
تبدو مهمة بايرن ميونيخ املتصدر )17 نقطة( وحامل اللقب 
سهلة في اضافة 3 نقاط جديدة على حساب ضيفه فيردر 
برمين القابع في ذيل القائمة )4 نقاط( عندما يتواجهان في 

املرحلة الثامنة من الدوري االملاني لكرة القدم.
وتؤكد نتيجتا املواجهتني االخيرتني بينهما في املوسم 
املاضي تفوق الفريق الباڤاري الذي فاز 5-2 ذهابا في 

ديسمبر و7-0 ايابا في ابريل، فضال عن انه سجل 15 هدفا 
في شباك ضيفه في الزيارات الثالث االخيرة الى ميونيخ 

ويحاول النادي الباڤاري انهاء املباراة سريعا للتفرغ 
ملباراته القادمة قبل مواجهة روما في معقله »األوملبيكو«.

وتلقى بايرن ميونيخ ضربة موجعة بإعالنه ان العب 
وسطه االسباني تياغو الكانتارا تعرض النتكاسة جديدة 

بعد اصابته بتمزق في احد اربطة ركبته اليمنى للمرة 
الثانية خالل االشهر االخيرة وسيبتعد عن املالعب لفترة 

غير محددة.
 وكان الكانتارا يتعافى تدريجيا من عملية جراحية في 

ركبته اليمنى ابعدته عن املالعب منذ مارس املاضي.
 لكن الفريق الباڤاري الذي يعاني من اصابات في خط 

وسطه )الفرنسي فرانك ريبيري وباستيان شفاينشتايغر 
واالسباني خافي مارتينيز(، ميلك بدالء جاهزين في اي 
حلظة خصوصا مع ضم االسباني اآلخر تشابي الونسو 

من ريال مدريد.
 ويحل هوفنهامي الثاني بفارق 4 نقاط ضيفا ثقيال على 

هامبورغ، لكن رحلته لن تكون مفروشة بالورود، فيما 
يلعب بوروسيا مونشنغالدباخ الثالث في ضيافة هانوڤر 

اجلريح بعد خسارته القاسية قبل اسبوعني امام بايرن 
ميونيخ 4-0.

 وسيحاول بوروسيا دورمتوند وصيف البطل والقابع 
في املركز الثالث عشر )7 نقاط(، العودة الى اجواء البطولة 

عندما يحل ضيفا على كولن العائد الى الدرجة االولى.
 ويعتبر مدرب دورمتوند يورغن كلوب ان املوسم »يبدأ 

من االن بالنسبة الينا. حصلنا على القليل من النقاط 
وحققنا نتائج غير ايجابية، لكن الكل يريد االن ان يعطي 

100% ويجب اال نتوقع اننا سنفوز اوتوماتيكيا في كل 
مباراة نخوضها«.

من جانبه، يبدأ االيطالي روبرتو دي ماتيو عهدا جديدا مع 
شالكه الذي يستضيف فريق العاصمة هرتا برلني.

 ويحتل شالكه املشارك في دوري ابطال اوروبا، املركز 
احلادي عشر على قائمة ترتيب الدوري االملاني برصيد 8 
نقاط فقط بعد 7 مراحل، ما دفع بإدارته الى اقالة املدرب 

ينز كيلر واالستعانة بجهود االيطالي دي ماتيو املولود في 
سويسرا.

وفي املباريات االخرى، يلهب ماينتس مع اوغسبورغ، 
وفرايبورغ مع فولفسبورغ، وشتوتغارت مع باير 
ليفركوزن، والوافد اجلديد بادربورن مع اينتراخت 

فرانكفورت.

الدوري األملاني )املرحلة الثامنة(
4:304HD SPORTS beINبايرن ميونيخ - ڤيردر برمين
4:306HD SPORTS beINشتوتغارت - باير ليڤركوزن
4:303HD SPORTS beINكولن - بوروسيا دورمتوند

4:30فرايبورغ - ڤولفسبورغ
4:307HD SPORTS beINهانوڤر - بوروسيا مونشنغالدباخ

4:303HD SPORTS beINماينز - أوغسبورغ
7:304HD SPORTS beINشالكه - هيرتا برلني

الدوري اإلسباني )املرحلة الثامنة(
52HD SPORTS beINليڤانتي - ريال مدريد

76HD SPORTS beINأتلتيك بلباو - سيلتا ڤيغو
92HD SPORTS beINبرشلونة - إيبار
116HD SPORTS beINقرطبة - ملقة

ميسي يغيب عن جائزة أفضل مهاجم في إسبانيا

أصدرت رابطة كرة القدم االسبانية أسماء 
ثالثة من املرشحني للفوز بجائزة أفضل مهاجم 

في اسبانيا موسم 2014-2013.
ومت تعيني مهاجم ريال مدريد كريستيانو 
رونالدو ومهاجم اتليتكو مدريد السابق دييغو 
كوستا ومهاجم ريال سوسيداد كارلوس فيال 
للمنافسة على اجلائزة التي سيتم االعالن عنها 

الفائز بها يوم 27 اكتوبر اجلاري.
وبعد تألق مهاجم ريال مدريد كريستيانو 
رونالدو املوسم املاضي وتسجيله 31 هدفا في 
30 مباراة بالدوري االسباني مت ترشيحه لهذه 
اجلائزة باعتباره أفضل هداف لليغا املوس���م 
املاضي مبعدل اكثر من هدف في املباراة الواحدة 
كما س���اعد رونالدو الريال في احلصول على 

كأس اسبانيا ودوري أبطال أوروبا.
ودخل النجم االسباني العب تشلسي احلالي 

دييغو كوستا املنافسة على هذه اجلائزة بعد 
أن اح���رز 27 هدفا خ���الل 35 مباراة بالدوري 
االسباني بقميص اتليتكو مدريد مبعدل 0.77 
هدف في املباراة الواحدة كما ساعد اتليتكو في 
احلصول على لقب الليغا بعد غياب دام 18 عاما 
مما ساعد كوستا في االنتقال الى تشيلسى هذا 

املوسم حتت قيادة املدرب جوزيه مورينيو.
واستكماال لقائمة املرشحني ظهر مهاجم ريال 
سوسيداد كارلوس فيال للمنافسة على اجلائزة 
بعد أن ظهر مبستوى رائع مع سوسييداد خالل 
املوس���م املاضي وأحرز 16 هدفا في 37 مباراة 

بالدوري االسباني.
ولم يظهر النجم االرجنتيني ليونيل ميسي 
من بني هؤالء املرشحني لهذه اجلائزة على الرغم 
من إحرازه 28 هدفا بالدوري االسباني املوسم 

املاضي مع برشلونة.

لن يتمكن الدوليان الفرنسيان كرمي بنزمية 
ورافايل فاران من املش����اركة مع ريال مدريد في 
مباراته ضد ليفانتي، وذلك بسبب املرض بحسب 

ما اعلن مدربهما اإليطالي كارلو انشيلوتي.
»واجهنا مشكلة هذا الصباح مع فاران وبنزمية 
اللذين استيقظا مع حرارة مرتفعة. ال أعتقد ان 
باستطاعتهما املشاركة«، هذا ما قاله انشيلوتي 
في مؤمتر صحافي امس. وفي ظل غياب فاران 
الذي انضم إلى سيرخيو راموس )اصابة في ربلة 
الساق(، كشف املدرب اإليطالي انه سيعتمد على 

ناتشو )24 عاما( للعب إلى جانب البرتغالي بيبي 
في قلب الدفاع، فيما سيفتح غياب بنزمية الباب 
أمام املكسيكي خافيير هرنانديز لكي يلعب أساسيا 
للمرة االولى منذ انضمامه الى النادي امللكي إال 
في حال قرر انش����يلوتي ان يوكل مهمة املهاجم 
الى احد العبي الوسط الكولومبي رودريغيز او 
ايسكو. من جهة أخرى، استعاد ريال خدمات العب 
وسطه سامي خضيرة بحسب ما أكد انشيلوتي، 
قائال: »لقد تعافى بالكامل وقد مترن مع الفريق 

وهو جاهز للعب«.

بنزمية وڤاران يغيبان عن مباراة ليڤانتي
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دانييل متحمس 
خلوض النهائي 

اآلسيوي األول في 
مسيرته ويتمنى 

العودة إلى الكويت 
بالكأس

يواجه أربيل في نهائي كأس االحتاد اآلسيوي بدبي الليلة

يا القادسية.. »ما نرضى إال بالذهب«
عبدالعزيز جاسم 

بشعار »الثالثة ثابتة« 
و»يدا بيد نحو اآلسيوية« 
و»األصف���ر ن���اوي على 
القارية« و»كلنا األصفر« 
الك���رة  يخ���وض ممث���ل 
القادسية نهائي  الكويتية 
كأس االحتاد اآلسيوي للمرة 
الثالثة في تاريخه عندما 
يلتقي م���ع أربيل العراقي 
على ستاد مكتوم بن راشد 
في نادي الشباب مبدينة 
دب���ي اإلماراتي���ة، وعلى 
الرغم من خوض األصفر 
للنهائ���ي بعيدا عن الديار 
إال أن جماهي���ره زحف���ت 
خلفه ملؤازرته بقوة وهي 
تهتف »وراك ياألصفر وين 

مارحت«.

األصفر والحذر من البداية 

ويدخل القادسية مواجهة 
الليلة وهو يعلم متاما أن 
الن���ادي تنقصها  خزائن 
بطولة آسيوية بعدما حقق 
العديد من البطوالت احمللية 
واخلليجية لذلك ستكون 
هذه البطولة مبنزلة إثبات 
الذات للجميع بأن األصفر 
قادر على حتقيق أي بطولة 
يشارك فيها وأن خسارة 
نهائيني أم���ام الكويت في 
املوسم املاضي وأمام االحتاد 
الس���وري في موسم 2010 
لم تكن س���وى ذكرى من 
التاريخ سيوقف تبعاتها 
من ه���ذه املواجهة ويثبت 
أن األصف������ر ق���ادر على 
حصد أي لق����ب إذا ك���ان 

في يوم��ه.
ويعلم مدرب القادسية، 
االسباني انطونيو بوتشي، 
أن الفوز الليلة سيرفع عنه 
الكثير من الضغوطات حيث 
لم يظهر األصفر حتى اآلن 
مبستواه املعهود خصوصا 
ال���ذي يحتل  الدوري  في 
فيه املرك���ز الرابع لذلك ال 
يتحمل موقفه أي سقوط 
او إخف���اق خصوصا هذه 
البطولة التي تريد جماهير 
القادس���ية أن تض���م إلى 
التي  البطوالت  قائم�������ة 
حصدوها طوال تاريخه���م 

املش���رف.
وميلك القادسية العديد 
من احللول ومفاتيح اللعب 
من الدفاع وحتى خط املقدمة 
وهو يستطيع التغلب على 
أي مناف���س إذا ما كان في 
يومه لذلك من املتوقع أال 
يخ��رج املدرب بوتش���ي 
التش���كيلة املتوقعة  عن 
لألصفر بتواجد ن����واف 
اخلالدي في حراسة املرمى، 
ومن أمام���ه خالد إبراهيم 

واالس���باني الفارو سيلفا 
القحط���ان وعامر  وخالد 
املعتوق )ض�اري سعيد(، 
العامر  والوس����ط لطالل 
وفه�����د األنصاري واحمد 
الظفيري )صالح الشيخ( 
احلش���ان،  وس���ي����ف 
وفي املقدم���ة بدر املطوع 
دانيي���ل  والسويس���ري 

سوبوتيت���ش.
التشكيلة  ومن خالل 
املتواجدة واألسماء جند 
أن هناك توازنا كبيرا في 
عمل الالعبني فهناك من 
الهجومي  اللع���ب  يجيد 
والبعض يتميز في الدور 
الدفاعي لكن هذا التوازن 
إلى عمل خططي  يحتاج 
وتكتيكي من قبل املدرب 
بوتشي الذي رتب الكثير 
من أوراق������ه في اآلونة 
األخي���رة وبات األصفر 
قويا من الناحية الدفاعية 
إال أن هذه القوة يحتاجها 
الي���وم أكثر من اي وقت 
ساب���ق لكي يحقق اللقب، 
الدفاعي بات  فالتأم�����ني 
العص������ر احلديثة  لغة 

الدوري���ات  في جمي���ع 
العاملي���ة.

أربيل.. منافس محترم

وعل���ى اجلهة األخرى، 
أربي���ل  يس���عى م���درب 
الع���راقي ايوب اديش���و 
الى أن يك���ون اول مدرب 
يحق������ق ه���ذا اللقب مع 
فريقه حيث لم يتمك�ن أي 
فري���ق عراقي من حتقيق 
كأس االحتاد اآلس���ي��وي 
رغ���م مش���اركتهم بصفة 

مستمرة.
وميلك الفريق العراقي 
العديد من الالعبني املميزين 
القادرين عل���ى اح���داث 
الفارق في املواجهة ويأتي 
ف���ي مقدمتهم لؤي صالح 
وأمج���د راض���ي وهلكور 
مال محمد والسوري ندمي 
صباغ، باإلضافة إلى عدد 
من الالعبني الشباب والذين 
لديهم القدرة على التعامل 
مع ظروف املباراة رغم أنهم 
يش���تركون بصفة كثيرة 

كبدالء.
وم���ن املتوقع أن يبادر 

أربيل 
ل���ى  إ

الهج���وم 
البداية  منذ 

كعادته امال في 
تسجي���ل هدف مبكر 

ومن ث���م إغالق مناطقهم 
الدفاع���ي���ة بصورة مميزة 
حيث يصعب على املنافس 
تس���جيل ه������دف إال من 
خالل الك���رات العرضي��ة 
التي تعتبر أبرز ثغ���رات 

الفري���ق.

بن إبراهيم: نتطلع ملباراة قويةطريق األصفر إلى النهائي 

عدد األلقابالدولةالفريق 

3الكويتالكويت
2األردنالفيصلي

1اوزباكستانناساف كارشي
1سوريةاالحتاد
1البحريناحملرق

1األردنشباب األردن
1سوريةاجليش

طريق أربيل إلى النهائي 

هجوم كاسح للقادسية 
ودفاع قوي ألربيل 

من يحقق اللقب األول؟ 

تصدر القادسية املجموعة الرابعة ب��11 نقطة والتي 
ضمت كال من احلد البحريني والشرطة العراقي والوحدة 
السوري، حيث فاز في 3 مواجهات وتعادل في مباراتني 
وخس���ر في واحدة، وفي دور ال�16 اكتسح ذات رأس 
األردن���ي برباعية نظيفة، وفي ربع النهائي تعادل مع 
احلد البحريني 1-1 في الكويت وتعادل إيابا في البحرين 
2-2 ليتأه���ل بفارق األهداف، وبالدور نصف النهائي 
متكن من الفوز على برس���يبورا االندونيس���ي ذهابا 

وإيابا 4-2 و0-6.

وصل رئيس اإلحتاد اآلسيوي لكرة القدم الشيخ 
البحريني سلمان بن إبراهيم آل خليفة إلى مدينة 
دبي بدولة اإلمارات العربية املتحدة وذلك حلضور 
املباراة النهائية ملس����ابقة كأس االحتاد اآلس����يوي 
التي ستجمع القادس����ية وأربيل الع��راقي مس��اء 

الي��وم.
وأعرب الشيخ سلمان عن أمله بأن تعكس املباراة 
النهائية ملس����ابقة كأس االحتاد اآلسيوي املستوى 
احلقيقي لكرة القدم اآلس����يوية، مبديا ثقته بقدرة 
فريقي أربيل والقادس����ية على تقدمي صورة فنية 
مميزة تليق بحجم املناسبة وتلبي تطلعات جماهير 

الكرة اآلسيوية.
واش����اد رئيس االحتاد اآلسيوي مبردود اربيل 
والقادس����ية خالل منافس����ات البطول����ة، قائال: أن 
مستوياتهما الفنية املتميزة خالل مشوار البطولة 
مهدت الطريق أمامه����ا للتأهل إلى املباراة النهائية 
ومواصلة البح����ث عن حتقيق اللقب للمرة األولى 
في تاريخ الفريقني اللذين سبق لهما بلوغ املباراة 
النهائية في النسخ السابقة دون ان يحالفهما النجاح 

في الفوز باللقب.
واضاف بن ابراهيم: في الوقت الذي نتطلع فيه 
ملتابعة مباراة قوية بني القادس����ية وإربيل، فإننا 
نأمل أن تخرج املباراة النهائية للمس����ابقة بأبهى 
صورة ممكنة في إطار من التنافس الشريف والروح 
الرياضية العالية، وهو األمر الذي عهدناه دوما في 

مختلف البطوالت اآلسيوية.
وأكد بن ابراهيم أن اجلهات املعنية في االحتاد 
اآلسيوي لكرة القدم أعدت كل الترتيبات املتعلقة 
بتنظيم املباراة النهائية، مشيدا بالتعاون امللموس 
م����ن االحتاد اإلماراتي لكرة الق����دم إلخراج املباراة 
بصورة ممي��زة تتناس������ب م����ع أهمي���ة ال�حدث، 
متمنيا للجميع كل التوفي������ق في إجناح���ه على 

ك��ل األصع��دة.

تصدر أربيل املجموع���ة الرابعة برصيد 15 نقطة 
من 5 انتصارات وخس���ارة واحدة في املجموعة التي 
ضمت الرفاع البحريني وش���باب األردن وآلي اوشي 
القرغيزستاني، وفي دور ال�16 متكن من اجتياز النجمة 
اللبناني بركالت الترجيح 3-0، وبالدور ربع النهائي 
ف���از أربيل على هانوي تي تي الفيتنامي ذهابا وإيابا 
1-0 و2-0، وفي نصف النهائي تعادل ذهابا مع كيتشي 
الڤيتنام���ي 1-1 لكنه عاد وفاز ف���ي أرض ڤيتنام 1-2 

ليبلغ النهائي.

يعتبر هجوم القادسية أقوى واكثر فاعلية من هجوم 
أربيل حيث سجل األصفر 28 هدفا في 11 مباراة، بينما 
سجل أربيل 25 هدفا وهي نسبة مرتفعة أيضا، ويتفوق 
أربيل دفاعيا على األصفر حيث اس���تقبلت شباكه 7 

أهداف، فيما استقبلت شباك القادسية 10 أهداف.

خسر األصفر مرتني في نهائي البطولة فكانت األولى 
في موسم 2008 على أرضه وبني جماهيره من االحتاد 
السوري بركالت الترجيح 2-4 والثانية من مواطنه 
الكويت في النسخة السابقة بهدفني دور رد، بينما خسر 
أربيل من الكويت أيضا على أرضه وبني جماهيره في 

نهائي النسخة قبل املاضية وبرباعية نظيفة.

مدرب القادسية انطونيو بوتشي يستمع ألسئلة االعالميني في املؤمتر الصحافي أمس  )األزرق.كوم(

الشطي يؤكد أن الفوز باللقب ال يعني مشاركة األصفر في دوري األبطال

بوتشي: املباراة ستكون مفتوحة وأربيل خصم محترم
يحيى حميدان

عب����ر م����درب القادس����ية، 
االسباني انطونيو بوتشي، عن 
الى  سعادته بوصول األصفر 
املرحلة النهائية من كأس االحتاد 
اآلسيوي، مؤكدا أن املواجهة أمام 
اربيل العراقي ستكون صعبة 
وقوية ومن املس����تحيل توقع 
هوية الفائز باللقب نظرا لقوة 
الفريقني وتس����لحهما بأسماء 

مميزة من الالعبني.
وأش���ار بوتش���ي، خالل 
املؤمتر الصحاف���ي للمباراة 
أقيم أمس في  الذي  النهائية 
مدينة دبي بدول���ة االمارات 
العربية املتحدة، الى أن األصفر 
جاهز ملب���اراة اليوم بعد أن 
خاض عدة حصص تدريبية 
في دبي وقبل وقت كاف من 

موعد املباراة.
وأكد أن���ه يتمنى حتقيق 
القادسية للقب بعد أن وصل 
الى نهائي هذه البطولة مرتني 
في السابق عامي 2010 و2013، 
معربا عن احترامه الش���ديد 
للفري���ق العراقي الذي يضم 
عناصر مميزة وهذا ما الحظه 
بعد أن قام مبتابعته ودراسته 
في الفت���رة االخيرة بصورة 

مستفيضة.
وتوقع بوتشي أن تكون 
املباراة صعبة على الفريقني 
وايضا مفتوحة كون كل طرف 
يسعى للحصول على اللقب 
األول في تاريخه وهو ما يعني 
أن املواجهة س���تكون مثيرة 

وحساسة.
ومتنى بوتشي أن يحظى 
القدساوي مبساندة  األصفر 
جماهيرية جيدة في مدرجات 
س���تاد نادي الشباب مبدينة 

دبي، مش���يرا ال���ى أن اربيل 
سيس���تفيد من كونه النادي 
املنظم للمباراة وحصوله على 
النسبة األكبر من التذاكر وهو 
ما يعني أنه س���يحصل على 
مساندة جماهيرية كبيرة من 
قبل اجلالية العراقية املقيمة في 
االمارات، وأعرب عن أمنياته 
برؤية جماهير القادسية التي 
ال يستغني الفريق عن دعمها 

ومساندتها.
م���ن جهته، ق���ال املهاجم 
السويسري للقادسية دانييل 
سوبوتيتش أن املباراة اليوم 
س���تكون كبي���رة وعبر عن 
حماسه خلوض اللقاء النهائي 
اآلسيوي األول في مسيرته 
أمام فريق قوي ومحترم مثل 

أربيل.
وأشار دانييل الى ان اقامة 
املباراة النهائية في دبي كان 
أم���را ايجابيا نظ���را جلودة 

املدينة  املالعب بها وجم���ال 
بشكل عام، وأكد أن اللقب رمبا 
لن يحسم في 90 دقيقة ورمبا 
نتجه الى خوض 120 دقيقة 

لتحديد هوية الفائز.
وأوضح دانييل أن امتالء 
املدرجات باجلماهير سيمنح 
كال الفريقني الدافع لتقدمي كل 
ما لديه، وقال: »نحن ال نبالي 
ان كان احلضور اجلماهيري 
أكب���ر وعلينا تقدمي  ألربيل 
أقصى ما منلك خلطف اللقب 

والعودة به الى الكويت«.
م���ن جهته، أكد املنس���ق 
القادس���ية  االعالمي لفريق 
عبداحلميد الشطي أن الفوز 
بلقب كأس االحتاد اآلسيوي لن 
يكون كافيا ملشاركة الفريق في 
دوري أبطال آسيا للمحترفني، 
الفتا الى أن هذا امللف في عهدة 
أمني السر املس���اعد بالنادي 

ناصر الشرهان.

مهمة  في  القادسية  مع  سيكون  الكويت  أهل  دعاء 
الظفر بالكأس اآلسيوي  )األزرق.كوم(

القادسية اربيل
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التضامن يحقق فوزه األول في الدوري بإسقاطه الفحيحيل

الكويت يجتاز النصر بهدفني
باستيوس في محاولة لزيادة 
الكثاف����ة الهجومية للفريق، 
وكث����ف االبي����ض وصوله 
ملرمى احل����ارس مهدي لكنه 
لم يفلح في ترجمة جهوده الى 
اهداف، ومن ضربة حرة غير 
مباشرة س����ددها قوجان من 
خارج املنطقة اضاف االبيض 
هدفه الثاني )78( ولم يشكل 
دخول احمد عجب اي اضافة 
للنصر لغي����اب املؤازرة من 

العبي الوسط.

الفوز األول للتضامن

وفي مب����اراة أخرى، حقق 
التضامن فوزه األول في الدوري 
بعد تغلبه على صاحب املركز 
األخير الفحيحيل بنتيجة 3 � 
1 في اللقاء الذي جمعهما على 
التضامن خطف »أبناء  ستاد 
الفروانية« هدف الس����بق عن 
اثر  الياس  البرازيل����ي  طريق 
تلقي����ه متري����رة جميل����ة من 
مواطنه تياغو )36(. وأضاف 
الياس اله����دف الثاني بعد أن 
تابع بحنكة الكرة العائدة من 
يد حارس الفحيحيل بدر بالل، 
ليضعه����ا الياس من فوقه في 

املرمى )44(.
الفحيحي����ل  أداء  وم����ال 
للخشونة قبل نهاية الشوط 
األول وهو ما جعل احلكم علي 
احلداد يخرج البطاقة احلمراء 
لناصر ش����امخ، ليكمل فريقه 
اللق����اء بعش����رة العبني. وفي 
الشوط الثاني، قلص الفحيحيل 
الفارق بفضل احملترف الكرواتي 
ايفان الذي تلقى متريرة طويلة 
التضامن  من خلف مدافع����ي 
ومتكن من ترجمتها الى هدف 
بنجاح على يسار احلارس حمد 

بدير )59(.
وأعاد الياس الفارق لسابق 
عهده بإح����رازه الهدف الثالث 
له »هاتريك« ولفريقه بعد ان 
خطف الكرة من مدافع الفحيحيل 
فاديغا وسدد الكرة في شباك 

األحمر مباشرة )88(.
ورفع التضامن رصيده الى 
4 نقاط ليقفز الى املركز ال� 12، 
فيما بقي الفحيحيل في املركز ال� 
14 األخير من دون نقاط بهزميته 

في جميع مبارياته السبع.

للتحفظ، وفي املقابل أجرى 
مدرب الكويت محمد ابراهيم 
تبديال بدخول شريدة الشريدة 
بدال من الصانع ليعود البريكي 
ظهيرا امين خلف فهد العنزي 
وكذلك بالدف����ع بالبرازيلي 

تخلى عن حذره الدفاعي، وبرز 
نواف املطيري في حتركاته، 
الط����رد ملدافعه  لكن حال����ة 
عبدالوه����اب اخلتالن )62( 
حلصوله على البطاقة الثانية 
العودة  الفريق على  أجبرت 

الكويت عل����ى ركلة جزاء إثر 
إسقاط فهد حمود داخل املنطقة 
نفذها عبداهلل البريكي بنجاح 

على ميني احلارس )44(.
وفي الشوط الثاني حتسن 
أداء النصر نس����بيا بعد أن 

مبارك الخالدي ـ يحيى حميدان

فاز الكوي����ت على مضيفه 
النص����ر 2 � 0 في املباراة التي 
جمعتهما مساء أمس في ختام 
 viva السابعة لدوري اجلولة 
الى  األبي����ض رصيده  ليرفع 
)17( نقط����ة منفردا في املركز 
الثاني وبق����ي رصيد العنابي 
عند )7( نقاط، س����جل هدفي 
الكوي����ت عبداهلل البريكي من 
ضربة جزاء )44( ورضا قوجان 
)78( وشهدت املباراة طرد مدافع 
العناب����ي عبدالوهاب اخلتالن 
حلصوله على البطاقة الصفراء 

الثانية )62(.
وجاء الشوط األول متوسط 
املستوى، وطغى عليه احلماس 
من الفريقني مع افضلية نسبية 
للكويت من حيث االستحواذ 
املرمى،  امام  املتاحة  والفرص 
وب����دأ األبي����ض ضاغط����ا في 
املبكر،  محاول����ة للتس����جيل 
مركزا طلعاته الهجومية عبر 
اليمن����ى بتواجد فهد  اجلبهة 
العنزي ووليد علي من اجلبهة 
اليسرى وتواجد االيراني رضا 
قوجان وحيدا كمهاجم صريح 
واملساندة الهجومية للتونسي 
ش����ادي الهمامي، وكانت أولى 
مح����اوالت الفريق بتس����ديدة 
مباغتة من البرازيلي ماكليلي 
أبعدها احلارس صالح مهدي 
إلى ركنية )89( واصل بعدها 
الكويت ضغطه على دفاعات 
النص����ر، وكان قوجان قريبا 
من التس����جيل إث����ر عرضية 
العنزي، لكنه س����دد بجس����د 
احلارس معه����دي )9( وجنح 
قوجان من املرور من الدفاعات 
واحلارس مهدي ليمرر كرة الى 
املتقدم س����امي الصانع لكنه 
سدد خارج املرمى )28(، وفي 
املقابل اعتمد النصر على تأمني 
منطقت����ه الدفاعية واالنطالق 
عبر الكرات املرتدة للمهاجمني 
الكرواتي غوران وزبن العنزي 
وكانت احملاولة اخلطرة للعنابي 
العنزي عبر اجلبهة  بانطالق 
اليمنى ليرسل عرضية متقنة 
لم ينجح ن����واف املطيري في 
التعامل معه����ا )17( وقبل أن 
انفاسه حتصل  يلفظ الشوط 

حسني حاكم مينع املهاجم زبن العنزي من الوصول إلى الكرة                                                                                                          )األزرق.كوم(

إصابات غير مؤثرة ملقصيد وجراغ.. وإدارة النادي تتلقى رسمياً قائمة وفد األهلي

مكافآت لالعبي »األخضر« بعد الفوز املثير على اليرموك
االهلي املصري والذي من 
املقرر ان يلتقي »األخضر« 
في مباراة ودية ستقام في 

12 نوفمبر املقبل.
القائمة كال من  وضمت 
الفني واالداري  اجلهازين 
املكون من عالء عبدالصادق 
ووائل جمعة واملدير الفني 
االس���باني خوان كارلوس 
جاريدو وخورخي سيمو 
وأحمد ايوب وطارق سليمان 
وعلي ماهر ود. ايهاب علي 
ود. امين الشربيني وطارق 
حسني وسعيد احمد واسامة 
القليوبي ووس���ام صفوت 
وحارس محمود، والالعبني: 
حس���ام غال���ي واحم���د 
عبدالظاهر وشريف اكرامي 
وعماد متعب وحسام عاشور 
ووليد سليمان واحمد عادل 
وصب���ري رحي���ل وعمرو 
جمال وحسني سيد ومحمد 
جنيب ومسعد عوض وسعد 
سمير ومحمود تريزيغيه 
ومحمد فاروق وباسم علي 
واسالم رشدي ومحمد رزق 
وش���ريف حازم وموسى 
يدان وكرمي بامبو وحسام 
جالل ورمض���ان صبحي 

وعبدالكافي رجب.

خفيف في العضلة ومت اجراء 
الالزم له.

 األهلي يرسل قائمته

وفي ش���أن آخر، تلقى 
مجلس ادارة النادي العربي 
رسميا قائمة بعثة النادي 

قطعي فوق احلاجب ومتت 
الى ان  خياطت���ه، مش���يرا 
مقصيد س���يكون جاهزا في 
لقاء االخض���ر املقبل، ولفت 
الى ان احلالة الصحية جلراغ 
ايضا مطمئنة وال تدعو الى 
القلق وهي عبارة عن ش���د 

مقدارها 500 دوالر لكل منهم 
نظير ادائهما القتالي.

وفي س���ياق آخر، طمأن 
اجلهاز الطبي للفريق بقيادة 
د. انور علي اجلماهير على 
احلالة الصحية للنجم مقصيد، 
وقال ان الالعب اصيب بجرح 

مبارك الخالدي 

العربي  احتفلت جماهير 
طويال في ستاد ثامر بنادي 
الساملية بعد الفوز املثير على 
اليرموك 4-2 ضمن اجلولة 
السابعة لدوري VIVA لكرة 
القدم واعت���الء »االخضر« 
الص���دارة منفردا برصيد 18 

نقطة.
وجتمع املئات من جماهير 
األخضر في محيط غرفة تبديل 
املالب���س وخارجها وممرات 
اخل���روج مرددين االهازيج 
الفريق  مبش���اركة العب���ي 
ابتهاج���ا بالفوز الثمني على 
»اليرامكة« وتفاعلت االدارة 
العرباوية م���ع فوز فريقها، 
حيث قرر نائب رئيس مجلس 
االدارة عبدالعزيز عاشور منح 
الالعبني 5000 دينار مكافأة 
للف���وز و1000 دينار خاصة 
لنجم اللقاء حسني املوسوي 
صاحب االهداف االربعة بعد 
نزوله بديال والذي تلقى ايضا 
هدية اخ���رى من أحد رجال 
االعمال مقدارها 1000 دوالر 
وجهاز تلف���ون حديث، كما 
منحت جائزة اخرى لالعبني 
علي مقصي���د ومحمد جراغ 

)األزرق.كوم( جنم اللقاء حسني املوسوي يحول الكرة برأسة وسط مراقبة مدافعي اليرموك  

عبدالكرمي: اجلهراء أعاد اإلثارة للدوري
مبارك الخالدي 

ثمن املدرب املساعد بنادي اجلهراء أحمد 
عبدالكرمي فوز فريقه على الساملية 3-2 ضمن 

اجلولة السابعة لدوري VIVA لكرة القدم.
وقال عبدالكرمي ان »الفريق اجلهراوي« على 

خصم قوي ومنافس كبير بحجم الساملية اعاد 
االثارة الى الدوري.

واضاف: الشك ان املباراة لم تكن سهلة على 
االطالق بالنسبة لنا فنحن نعرف امكانات 

السماوي جيدا ودائما ما تتميز مبارياتنا معه 
بالقوة والندية وجنح العبونا باالصرار والروح 

العالية في اقتناص فوز ثمني قفز بفريقنا الى 
واجهة املنافسة مجددا على احد املراكز االولى.
وقال عبدالكرمي ان اجلهراء دخل املباراة قادما 

من خسارة امام القادسية لكننا اثبتنا انها مجرد 
كبوة ويحسب لالعبينا جتاوزها في وقت 

قياسي.
في سياق متصل، أكد مدرب الساملية محمد 

دهيليس ان خسارة السماوي كانت بسبب اهدار 
الكم الكبير من الفرص السانحة للتسجيل خالل 

شوطي املباراة.
واضاف: من املعلوم ان الفرص التي ال يتم 

استثمارها بالشكل الصحيح ال ميكن ان تعوض 
وهذا ما حدث معنا، ففريقنا استطاع الوصول 

الى مرمى اجلهراء في اكثر من مناسبة ولكن عدم 
توفيق املهاجمني تسبب في اهدارها خصوصا ان 

اوضاعنا ازدادات صعوبة مع تقدم اخلصم في 
الشوط الثاني وتراجعه للدفاع مع االعتماد على 

الكرات املرتدة وهو حق مشروع لكل فريق.
وقال دهيليس ان مشوار الدوري ال يزال طويال 

واخلسارة فرصة لنتدارس اخطاءنا ونستفيد 
منها في القادم من املباريات سيما ان العبينا لم 

يقصروا خالل املباراة.
محترف الساملية جمعة سعيد يتألم من الهزمية أمام اجلهراء  )األزرق.كوم(

العفاسي يفوز بذهبية »دبل تراب« 
في بطولة ولي العهد

شباب »الطائرة« يخسر أمام 
اليابان بالبطولة اآلسيوية

»البحري« يجهز استقبااًل حافاًل 
ألبطال »الدراجات املائية«

دمج عمشيت وبيبلوس
 في فريق »سالوي« واحد

األهلي يستضيف الشرطة

أحرز الرامي حمد العفاسي امليدالية الذهبية في مسابقة 
ال� »دبل تراب« في بطولة سمو ولي العهد السنوية الكبرى 
للرماية التي انطلقت على مجمع ميادين الش���يخ صباح 
األحمد األوملبي. وجاء فوز العفاسي باملركز األول في البطولة 
التي ش���ارك بها رماة نادي الرماية واالحتادات الرياضية 
العسكرية الى جانب رماة االحتاد اإلماراتي بإصابته 136 

طبقا في املسابقة من إجمالي 150 طبقا.
وحق���ق امليدالية الفضية الرامي اإلماراتي حمد املجرن 
بإصابته 133 وبفارق طبق واحد عن س���عد املطيري الذي 

حصل على امليدالية البرونزية.
وعبر الرامي العفاسي ل� »كونا« عن سعادته بإحراز كأس 
املسابقة التي حتمل اسما غاليا على قلوب جميع املشاركني، 
الفتا الى ان فوزه كان ثمرة استعداداته املكثفة التي أجراها 

قبل البطولة من أجل إحراز املركز األول فيها.

خسر منتخبنا الوطني للشباب في الكرة الطائرة أمام 
نظيره الياباني بنتيجة 3 أشواط دون مقابل في أولى جوالت 

املجموعة الثانية للبطولة اآلسيوية ال�17 حتت 20 عاما.
وقال مدير املنتخب طالل جاسم عقب املباراة ان خسارة 
الفريق امام منافسه الياباني احد الفرق املرشحة للبطولة 
كانت »متوقعة ألن استعداد الفريق الذي امتد ألسبوع قبل 
البطولة لم يكن كافيا«. وأوضح جاسم ان األزرق لم يشارك 
بالفريق األساسي الذي اس���تعد في معسكر خارجي قبل 
شهرين نتيجة ظروف خاصة ببعض الالعبني األساسيني، 
مضيفا ان املنتخب اس���تعان بالعب���ني تقل أعمارهم عاما 
واحدا عن السن احملددة في البطولة. وأشار الى ان احتاد 
الكرة الطائرة حدد هدفه من البطولة وهو اكتساب الالعبني 
اخلبرة واالحتكاك مع فرق قوية واكبر سنا منهم ما يتيح 
لنا بناء فريق قوي للسنوات املقبلة. وفي نفس املجموعة 
فاز منتخب كازاخستان على نظيره منتخب أوزبكستان ب� 

3 أشواط مقابل شوط واحد.

يصل إلى البالد الساعة الرابعة والنصف من عصر 
اليوم قادما من نيويورك وفد منتخبنا للدراجات املائية 
احلائز لقب بطولة العالم للدراجات املائية 2014 للسنة 
الثالث���ة على التوالي والتي اس���تضافتها بحيرة ليك 
هافاسو بوالية أريزونا األميركية ونظمها االحتاد العاملي 
للدراجات املائية، وذلك عقب حصوله على 19 ميدالية )7 
ذهبيات – 8 فضيات – 4 برونزيات( ومجموع العالمة 
الكاملة للنقاط وه���ي 300 نقطة إلى جانب الواليات 
املتحدة ووسط مشاركة عاملية لفرق ومنتخبات من 40 
دولة. الى ذلك، يسدل الستار في متام الساعة السابعة 
والنصف من مساء اليوم عن فعاليات بطولة الكويت 
الدولية املفتوحة الثامنة للقوارب الشراعية التي نظمتها 
جلنة الشراع والتجديف والكاياك في النادي البحري 
حتت رعاية رئيس النادي اللواء فهد الفهد، وس���يقام 
احلف���ل اخلتامي للبطولة مبقر النادي في الس���املية 
بحضور اللواء الفهد وأعضاء مجلس اإلدارة ورؤساء 

الوفود املشاركة وطاقم التحكيم الدولي.

بيروت – ناجي شربل 

كشف رئيس مجلس امناء نادي بيبلوس جبيل م.نبيل 
احلواط، ان عملية دمج فريقي ناديي عمشيت وبيبلوس 
بفريق واحد يشارك في بطولة كرة السلة اللبنانية ألندية 
الدرجة االولى للموسم اجلديد، قد دخلت العد التنازلي، على 
ان يتم االعالن عنها قبل اسبوع واحد من انطالق البطولة 
املقررة الشهر املقبل. االسم اجلديد سيكون »يو بي آي« اي 
تضامن ناديي عمشيت وجبيل. وستجرب الفكرة ملدة سنة، 
على ان يتم تثبيتها او العودة عنها، ليبقى االس���م لنادي 
بيبل���وس. وقال احلواط ان الدافع الرئيس���ي، هو توحيد 
اجلهود املالية بني رعاة الفريقني ابناء قضاء جبيل، لتأمني 
ميزانية تصل الى 1.2 مليون دوالر من داخل املنطقة، دعما 
للفري���ق الوحيد الذي ميثل القض���اء، علما ان ثالثة فرق 
دافعت عن الوان جبيل في املوسمني املاضيني، هي عمشيت 
وبيبلوس وبجة. وسيدخل رعاة من عمشيت الى مجلس 
امناء بيبلوس، بينهم د.شربل سليمان جنل الرئيس السابق 
ميشال س���ليمان، وطالل املقدسي الرئيس السابق لنادي 
احلكمة بيروت، على ان تكون ادارة الفريق اجلديد وكافة 
الشؤون الفنية عائدة لبيبلوس. ويخوض الفريق مباراته 
االولى في صالة الرئيس ميشال سليمان بنادي عمشيت، 
على ان يعتمد في بقية مبارياته صالة كارلوس سليم مبدينة 

الرئيس ميشال سليمان في جبيل ارضا له.

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح 

تعود اليوم مسابقة الدوري املصري املمتاز لكرة القدم 
الى منافساتها، التي توقفت مؤقتا، بسبب األنشغال مبباراتي 
منتخب مصر مع بوتسوانا، وستكون البداية اليوم مبباراة 
واحدة من اجلولة اخلامس���ة، جتمع بني اجلونة ودمنهور 
في الرابعة عصرا بتوقيت الكويت، ومباراة اخرى مؤجلة 
من اجلولة األولى، بني االهلي واحتاد الشرطة في الثامنة 

مساء بتوقيت الكويت.
ومن املتوقع خالل ايام، اعالن تأجيل مباريات األسبوع 
التاسع املقرر لها يومي 8 و9 نوفمبر املقبل، حتى يستطيع 
املنتخب املصري بدء معسكره، استعدادا ملباراة السنغال 
ضمن اجلولة اخلامسة لتصفيات املجموعة السابعة لكأس 
األمم األفريقية 2015 باملغرب، ليبدأ معسكر »الفراعنة« يوم 

5 نوفمبر استعداد للمباراة املقرر لها 14 نوفمبر املقبل.
وفى الثامنة مساء بستاد القاهرة سيكون اللقاء املرتقب 
بني االهلي واحتاد الشرطة، وهو اللقاء املؤجل من اجلولة 
االولى، ومواجه���ة خاصة بني فريقني كبيرين، يتطلع كل 
منهما الى القفز الى منطقة املقدمة، استعدادا للمنافسة في 

االسابيع القادمة.
االهلى يحتل في الوقت احلالى الترتيب األخير برصيد 
صفر، حيث لعب مباراة واحدة، وخسرها امام الرجاء، وله 
ث���الث مباريات مؤجلة، منها مباراة اليوم، ويلعب االهلى 
مرة اخرى نهاية االس���بوع في ختام اجلولة اخلامسة مع 
االسماعيلي، أى ان لديه فرصة لتحصيل 6 نقاط في اسبوع 

واحد، اذا فاز في املبارتني.

دهيليس: ضياع الفرص سبب خسارة »السماوي« في اللقاء
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احلب الواهم وألبس بعضهم »السقم 
واملرض« واملعاناة وضياع الصحة 

وشتات التفكير.
قال الشاعر:

نسيت في حبك الدنيا وما حملت
وبعت من أجلك األنفاس والنفسا

انه زمن تسمع فيه الكلمة، فأرجو أال 
تذوب حتى ال تبكي غدا، ايها الشباب: 
من حقكم علينا النصح، أن نعطيكم 
ثمرة جتربتنا احلياتية، وان نهمس 

بها في أذن احملبني والعاشقني.
أيها الشباب: هناك معارك قادمة 
بني القلب والقلب والروح والروح في 

واحات احلب.
انتبه، انتبهي، هذه رسالتي اليكم، 
ف���ا يس���تهان بالدور ال���ذي يلعبه 
»الواتس���اب«، فهو مق���رب ومبعد 
جميل وقبي���ح، موصل ومنفر.. إنه 
سطوة اجلهاز على البني آدم وعشقه 

اجلديد.

إليك كلي

رائ���ع األس���تاذ د.فهد ب���ن حمد 
املغلوث، له اصدار جميل قرأته وأنا 
في أيام التشريق من حج هذا العام، 
يقول: رغم بساطة كلمات هذا الكتاب 
وعفويته���ا، اال ان جمالها يكمن في 
صدقها، وفي روعة ذلك االنسان امللهم 

لكل حرف فيها.
وقد اخترت لكم منها ما يلي:

مشاعر رائعة

حينما اكون في مكان ما واسمع من 
يذكر اسمك او يشيد مبناقبك ويثني 
عليك، أشعر بفرحة غامرة تتسلل إلى 
قلبي من اجلك وأبتسم من داخلي كما 
لو كنت انا املعني بهذا االطراء، ليس 
النهم يتفقون معي في جمال روحك 
وروعة ش���خصيتك ومتيزك، بل في 
كوني انا من حظيت بك وبقلبك وحبك 

واصبحت مصدر إلهامك.
أيا كان ما ميتلك غيري، فيكفيني 
انت، هل هناك اجمل وأسمى من هذا 

الكام؟!
يقال هنا:

ل��و كان حب��ك صادق��ا ألطعته
إن احمل��ب مل��ن يح��ب مطي��ع

آخر الكالم

وأس��وأ ما في العيش بُعد أحبة
وأوجع ما في القلب ان ال تالقيا

وأسعد ما في العمر لقياك بالذي
حت��ب وإن كان اللق��اء ثواني��ا

وختام االس���تراحة أراه في هذه 
األبيات:

أال قات��ل اهلل الهوى كيف قادني
كما قي��د مغلول اليدين أس��ير

إبليس والدنيا ونفسي والهوى
كي��ف النج��اة وكله��م أعدائي

إننا اليوم نش���اهد عشق مايني 
البش���ر لهذا »الواتس���اب« اجلذاب 
واملج���ذوب، لهذا اس���أل اهلل ألمتنا 
»العاشقة للواتساب« التوبة النصوحة 
وأن يبعدهم عن »الواتس���اب« حتى 
نلقاه، فيا أيها الواتساب، يا داخل كل 
باب، ابعد عن األحباب، وارزقنا ضبط 

األعصاب، ألنك هباب في هباب!
وهذا وداع القراء الكرام، وال أريد 
أن أغضب أحدا، فأنا أعرف ماذا يعني 
»عشق الواتس���اب«، لكنني سعدت 
بصحبتهم متجاوزا عن الزلل، فللكرمي 
أعذار وللنبيل غفلة وللماجد زلة، وأنا 
ال أبخل بالنصح واحملبة لك ولها ولي.. 

أيها الواتسابيون في كل مكان:
مس���ك اخلتام ما قال���ه راكان بن 

حثلني، طيب اهلل ثراه ومثواه:
ما قل دل وزبدة الهرج نيش��ان

والهرج يكفي صامله عن كثيره
..والسام.

وهو تاش���ي الفواص���ل الى درجة 
التسامي مبعنى انك ال ترغب في احلياة 

وتزهد بعيدا عن احلبيب.
طيب.. اين جت���د هذا احلبيب او 

احلبيبة؟
اننا بشر لنا غرائزنا، املرأة تريد 
االستقرار! والرجل يبحث عن اخليال 

في الواقع!
اذن املرأة تريد اخليال في الواقع، 
وه���ذا اخت���اف كبير يضي���ع فيه 
احلب والعشق وينتصر فيه منطق 

الشيطان!
ايه���ا احلاملون، اق���رأوا ما كتبت 
ومتعنوا فيه طويا، مذكرا: نعم، هناك 
رجل عظيم وراء جناح امرأة، وهناك 

امرأة حكيمة وراء جناح الرجل.
لكن اخل���وف كل اخلوف من هذا 
اجلهاز وهذا الوباء الذي حل وجعل 

األمة كلها عاشقة ومعشوقة!

إلى الشباب

أرج���و اال تظن عزيزي الش���اب 
وعزيزتي الش���ابة انني ضد »احلب 
امل���ؤدي لل���زواج«، فان���ا اكتب لكم 
بحكم رؤيت���ي للموض���وع، وهذه 
القضية بعيون واسعة ال تغفل عن 
كل اجلوانب االخرى التي ال ترونها 
انتم، وانتم تنامون وتصحون مع هذه 
االجهزة التي جعلتكم تتسمرون خلفها 
دون إجناز يذك���ر حلياتكم احلالية 

والاحقة.
لقد ش���اهدت وتعاملت ونصحت 
واختلفت واتفقت مع شباب مثلكم، 
التقيتهم في احلياة، ظللهم س���راب 

وول��ع م��زاح  العش��ق  أول 
الطم��ع ي��زداد في��زداد  ث��م 

نعم هناك ممن التقيتهم كاالطفال 
املش����اغبني يتاعب����ون بالعواط����ف 
ويتحولون م����ع الزمن الى عواصف 

وكوابيس!
هناك رجال ونس����اء في التاريخ 
أسرهم »احلب والعشق« حتى املمات 
وكان لسان حالهم يقول تسامح وعتاب 

ووصال دون اخذ وهم قليل اآلن.
احلقيقة ان احلب هو غاية الغايات 
وبداية البدايات ونهايته إما سعيدة 
وإما تعيس����ة، ونحن وجيلي تعلمنا 
من االفام االبيض واالسود ان احلب 

دائما ينتصر!
مفكرنا عباس محمود العقاد يقول 

بحزم:
نحن ال نحب حني نختار وال نختار 

حني نحب!
كيف يا أستاذنا العقاد؟

هل تقصد انه ال اختيار في احلب 
وال فكاك ممن نحب؟!

أذكر أن العاشق اجلديد واملعشوق 
هو جماد بيد بشر يتاعب به حسب 

أهوائه.

عاشق

يقول عاشق في كتاب »عشاق لم 
ينصفهم التاريخ« للزميل محمد السيد 
محمد: »ال تصلح احملبة بني اثنني حتى 

يقول لآلخر: يا أنا«.
وطبعا املقصود يا أنا يا أنت.

اذن احلب ذوبان بعيد عن االنانية، 

هل هناك حدود ال ينبغي ان اتعداها 
حتى ال اقع في احلرام؟

هل يجوز ان احب واعش����ق وانا 
مرتبط؟

أم ان األمر فقط لغير املتزوجني؟
اس����ئلة كثيرة تطرح نفسها على 
مائدة احلب واحملبني وهي تتسلل الى 
اوراقي كي اكتبها لكم، وهنا تذكرت 

الشاعر نزار قباني وهو يقول:
احلب في األرض.. بعض من تخيلنا

لو ل��م جنده عليها.. الخترعناه!

هل احلب كم���ا قال خيال ال غنى 
لانسان عنه ام انه واقع معيش ال في 
اخليال؟ قالها نابليون: احلب املتبادل 

تاج سعادتنا.
هل هناك ضرورة حتمية لكل محب 
ان يتنفس قليا؟ ام انه »وعد وعهد 
وحلم« ثم يبقى ذك���رى؟ قال كامل 
الشناوي: احلب جحيم يطاق.. واحلياة 

بدون حب.. نعيم ال يطاق!
إنه زمن »الواتس���اب« جتد فيه 
املتناقض���ات وأكثر، خلكم  كل هذه 

معاي:

في داخلنا خامد

التقي����ت في حيات����ي بالكثير من 
العشاق الصادقني والكثير من الكاذبني 

كل منهم يغني على لياه!
فهناك من يقول لك: واهلل ثم واهلل 

انها احب الي من احلب!
- اذن لم ال تتزوجها؟!

- ال، أريدها حبيبة!
وقد قالها شاعر:

 »Whats App« واتساب باالجنليزية
هو تطبيق تراسل فوري محتكر ومتعدد 
املنصات للهواتف الذكية وميكن من 
خاله ايضا ارسال الصور والڤيديو 
والوسائط، فمنذ عام 2009 استطاع 
االميركي بريان اكتون واالوكراني جان 
كوم وهما موظفان سابقان في موقع 
»ياه����و« تطوير هذه اخلدمة وبيعها 

مبايني الدوالرات.
والظريف ف����ي األمر ان جان كوم 
االوكراني هاجر الى الواليات املتحدة 
مع والدته وعمره 16 س����نة هربا من 
البيئة السياس����ية، ولع����ل طفولته 
البائسة جعلته يهتم بأجهزة االتصال 
خاصة انه تربى في بيئة بوليسية، 
اخلصوصية فيها مفقودة وظل هذا 
ل�»الواتس����اب« يعيش في  املؤسس 
الوالي����ات املتحدة مثل كل املهاجرين 
على كوبون����ات الطعام حتى نبوغه 
واختراعه هذا االختراع العجيب فدخل 
الى عالم »املليارديرات«، وفي ضوء 
استخدامنا لهذا االختراع العجيب تبقى 
هناك تساؤالت كثيرة منها »هل حقا 
ان »الواتساب« يهتم باخلصوصية؟ أم 
ان كل ما في جهازك معرض للقرصنة 

ومتابع من اجهزة االستخبارات؟«
تبقى احلقيقة ماثلة امامي وأعرضها 
عليكم وهي كيف فاجأت »فيسبوك« 
العالم واألسواق بشرائها »واتساب« 

ب� 19 مليار دوالر!
انه الرهان على املستقبل، مع بقائه 
انه قابل للخرق وانتهاك اخلصوصية 

فاحذروه!
شكرا »واتس����اب« لقد حولت أمة 
الى أمة »مس����بهة« ال تعي ما حولها 

وتنتظر الواتساب املنقذ!

الواتساب استعمار جديد

استطاع الواتس����اب ان يستعمر 
قلوب وايدي كل من يستعمله، فا جتد 
مجلسا إال وهناك واحد غارق يتواصل 
مع املجهول، حتى غدت اليوم املجالس 
والزوارات كلها اسيرة هذين اللصني، 
ووصل األمر الى ان جتد له عشاقا من 
لون جديد لم تألفه، فهم معه محلقون 

في سمائه حتى الثمالة!
تصح����و صباحا وهاتف����ك معبأ 
بعش����رات املئات من الواتسابات من 
هنا وهناك وكأن لس����ان حاله يقول: 
تراه باكيا ف����ي كل حني مخافة فرقة 

أو الشتياق.
نقود السيارة ونرى في الطرقات 
عشرات من املتمايلني واملتمايات مينة 
ويسرة وكأنهم يس����يرون في طرق 
الواتساب  حلزونية ألنهم س����كارى 

امللعون!
خذ حذرك عند االشارة لرمبا وراءك 
مشدوه بالواتساب سرعان ما جتده 
لبس فيك وصدم س����يارتك وعيونه 

مشدوهة بالشاشة!
أيه����ا القارئ الك����رمي: كلنا اليوم 
مش����دودون ومتعلقون بالواتساب 
ونسأل: ماذا لو ما وجد الواتساب؟ فكر 
معي بلهفة فيمن تفضفض له مبكنون 
قلبك، علك جتد في رأيه ونصيحته 
املخلصة ما يشفي فؤادك ويعيد إليك 

حريتك من قيد الواتساب وسنينه!
إنه استعمار جديد قادم من الواليات 
املتح����دة وتذكروا ما كتبته في صدر 
االستراحة أن أميركيا وأوكرانيا صنعا 
هذا املوقع من القوتني العظميني، فكل 
شيء في حساب اهلل، وليس حساب 

البشر، ممكن ومتاح، يقول الشاعر:
وقد يجمع اهلل الش��تيتني بعدما

يظن��ان كل الظ��ن أن ال تالقي��ا

قبل أن نقرأ..

هل س����ألنا أنفسنا ما احلب؟ وما 
العشق؟ ما األعراض واألغراض؟

ما الكينونة؟ وقالوا: »اسأل مجرب 
وال تسأل طبيب«.

هل كل من اقابله واعجب به احبه 
ثم اعشقه؟

بقلم: يوسف عبدالرحمن
y.abdul@alanba.com.kw

ما أسرع الدقائق في الساعات!
وما أسرع الساعات في األيام!
وما أسرع األيام في الشهور!

وما أسرع الشهور في السنني!
ولكن ما أسرع السنني في العمر!

أيه��ا اجلالس��ون ف��ي »ال��زوارة« والديوانيات 
واملجالس!

أيها العش��اق والعاشقات.. الذين تتسمر عيونهم 
على شاشات الواتساب!

أيه��ا احملب��ون في كل م��كان.. وأنت��م حتملون 
األجهزة الذكية.

ايه��ا املغ��ردون ف��ي التواص��ل االجتماع��ي.. 
الفيسبوك - التويتر - االنستغرام.. الخ.

أيه��ا احلاملون في هذا الزمن الذي اختلط فيه كل 
شيء حتى صرنا نقول: ان البقر تشابه علينا!

أكتب االستراحة عن عشاق »الواتساب«! ما سمعتم 
عنهم؟ انه��م امامكم؟ بالكويتي كأنهم »مس��بهني«! 
جميل هم بيننا، الكل يغرد ويخرج ما في قلبه ولكن 
أين هذا العشق من احلقيقة؟! وما مصداقيته؟ وماذا 
ع��ن الهوى واحلب وهما األكث��ر تأثيرا في النفس؟ 

وهل راحة البال والفؤاد بالواتساب؟
اننا اليوم نشهد أجيالنا وأعمارنا كلهم ميسكون 
بالنقال ويتواصلون وال نعلم مع من هم يتواصلون؟! 
وكأنه��م عرفوا م��ن احلب أش��كاله، وصاحبوا بعد 

اجلمال جهازا!
هكذا هي الصورة واحلدث اليومي، الكل نامي على 
هذا اجله��از الفتاك الذي ينقلك وينقل احاسيس��ك 

ومشاعرك من خلف حجب! 
ال��س��ف��ه��اء منها  أم�����ور ي��ض��ح��ك 

وي��خ��ش��ى م���ن ع��واق��ب��ه��ا ال��ل��ب��ي��ب.

يا اهلل، انه زمان الفنت، زمان ذهبت فيه الس��عادة 
احلقيقية وتصرمت الش��هور متض��ي ومعها قطار 
العم��ر يزحف من محطة الى اخرى ونحن منس��ك 

بأيدينا أجهزة االتصال كي نتواصل!
اليوم س��أطرح قضية جديرة بالكتابة وااللتفات 
منكم الى التعليق واحل��وار مع اطراف العالقة انهم 
باختصار »عشاق« ولكن غير العشاق الذين عرفناهم 
ودرسناهم على مقاعد الدراسة مثل عنترة بن شداد 
ومحبوبته ومعش��وقته عبلة، او قيس بن زريح او 
قيس بن امللوح أو روميو وجولييت وآخرين يصعب 

تسطير اسمائهم في هذه املساحة الصغيرة.
اليوم سأتناول هؤالء العشاق ومدامعهم! وجنلي 

أجهزتهم من واتساباتهم؟!
ه��ل ه��م بالفعل عش��اق ل��م ينصفه��م الزمان 

والتاريخ؟
هل هم كما قال د.عايض القرني في كتابه اجلميل 
»عاش��ق« وهو يخاطب املشاعر ويثري البصائر مع 
اساطني احلرف وشداة الكلمة ورواد الفكرة واعالم 
املعرف��ة.. فهيا نبح��ر معا في االس��تراحة لنتناول 
عش��اق »الواتس��اب«، ولنع��رف ومني��ز بني احلب 

احلقيقي والهوى العابر من اإلدمان للجهاز األصم!
م��ن هم؟ وم��ا مصيرهم؟ وكي��ف يتعاملون مع 
الواتس��اب؟ كل ه��ذا نطرح��ه بنظرة اس��تقصائية 

وأفكار ورأي.
استراحتنا اليوم عن الساحر اجلديد الذي تعشقه 
قلوب وعيون وعقول البشر ما جعلنا جند من بيننا 

من هم مدمنون له وعاشقون!
وعلى بركة اهلل نبدأ:



البقاء هلل

نشمي سمران شطيط العنزي ـ 79 عاما ـ الرجال: 
النعيم ـ ق1 ـ ش3 ـ م13 ـ ت: 99100643 ـ 

النساء: اجلهراء ـ القصر ـ ق2 ـ ش6 ـ م32 ـ 
ت: 99651491.

حياة خير الدين املصري، أرملة ابراهيم عبداللطيف 
احلوطي ـ 80 عاما ـ الرجال: الشامية ـ ق9 
ـ ش حمود الشايع ـ م24 ـ ت: 99666336 
ـ النساء: األندلس ـ ق12 ـ ش1 ـ م102 ـ ت: 

.97409063
علي حسن كمال علي ـ 21 عاما ـ الرجال: مسجد 

الصديقة فاطمة الزهراء ـ ضاحية عبداهلل 
املبارك ـ مقابل ق6 ـ ت: 66625201 ـ النساء: 
ضاحية عبداهلل املبارك ـ ق1 ـ ش110 ـ م14 ـ 

ت: 66263563.
عبدالعزيز عبداهلل العمار ـ 94 عاما ـ الرجال: 

كيفان ـ ق2 ـ ش27 ـ م4 ـ ت: 99729569 
ـ النساء: كيفان ـ ق2 ـ ش27 ـ م2 ـ ت: 

.99010400
بهيجة محمد صالح احمد، أرملة جعفر حسني 

احلسن ـ 83 عاما ـ الرجال: مسجد الوزان 

ـ غرب مشرف ـ ت: 24848991 ـ النساء: 
اخلالدية ـ ق3 ـ ش عبداهلل خلف السعيد ـ 

م52 ـ ت: 90030010.
ياسني مهنا ابراهيم علي ـ 61 عاما ـ الرميثية ـ ق3 

ـ ج37 ـ م1 ـ ش احمد بن حنبل ـ حسينية 
املهنا )املهدي( ـ ت: 94466096 ـ 99111602.

زهرة حسني أحمد سليم، أرملة مختار حسني علي 
ـ 79 عاما ـ الرجال: بنيد القار ـ حسينية احمد 

عاشور ـ مقابل اجلمعية ـ ت: 99777333 
ـ النساء: الدعية ـ ق3 ـ ش33 ـ م7 ـ ت: 

.94955559
حجي بدهان ركبان املطيري ـ 85 عاما ـ اشبيلية 

ـ ق2 ـ ش209 ـ م19 ـ ت: 99601719 ـ 
55002511 ـ الدفن بعد صالة العصر.

محمد دهام تركي الشمري ـ 22 عاما ـ الرقة ـ ق2 
ـ ش21 ـ م170 ـ ت: 55909074 ـ الدفن بعد 

صالة العصر مبقبرة صبحان.
محمد باقر محمد غلوم ـ 35 عاما ـ الرجال: الرقعي 
ـ مسجد اإلمام مهدي ـ مقابل الدائري اخلامس 

ـ ت: 99430080 ـ 99817565 ـ النساء: 
الرحاب ـ ق1 ـ ش9 ـ م5 ـ ت: 24335981.

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي   إلى ربك  راضية مرضية  
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي
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خووش حچي24 ذي احلجة 1435 املوافق 18 أكتوبر 2014 يا ألطاف اهلل

احلفر في الشوارع الداخلية ملنطقة بيان أكثر 
من احلفر اللي على سطح القمر.

تقرير: السياسة في املنطقة العربية أشبه
بـ »عالم من الورق«.

٭ مو يا تصلحونها يا تأجرون الشـوارع على 
»ناسا«!

٭ وأغلبه.. احترق!

واحد أبواللطف

رئيـس التحريـر
يوسف خالد املرزوق

كويتية يومية سياسية شاملة، تأسست عام 1976
تطبع في مطابع »األنباء«

تصدر عن شركة باب الكويت للصحافة ذ.م.م.
الشويخ، طريق املطار، شارع الصحافة

ص.ب 23915 الصفاة، الرمز البريدي 13100 كويت
editorial@alanba.com.kw

حالة الطقس

حالة البحر

مواقيت الصالة

العصر 2.49
املغرب 5.15
العشاء 6.32

الفجر 4.31
الشروق 5.51
الظهر 11.33

حار نسبيا والرياح شمالية 
غربية سرعتها

10ـ 32 كم/س
العظمى: 35

الصغرى: 24

أعلى مد: 
6.01 صباحا ـ 8.55 مساء.

أدنى جزر: 
0.48 صباحا ـ 2.14 مساء.
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محطات

سامي عبداللطيف النصف

فريدمان والكذب 
باألشهر احلرم!

samialnesf1@hotmail.com
@salnesf

توماس فريدمان هو الكاتب األشهر في الواليات املتحدة 
وهو مختص مبنطقة الشرق األوسط وقريب جدا من اإلدارة 

الدميوقراطية القائمة، كتب في 10/15 مقاال بـ»نيويورك تاميز« 
متت إعادة نشره في مئات الصحف العاملية والعربية تضمن 
ان هناك »مؤامرة« أميركية ـ سعودية خلفض أسعار النفط 

لإلضرار بروسيا وإيران تكرارا ـ حسب قوله ـ ملا حدث في عام 
85 عندما تعمدت السعودية )كذا( خفض أسعار النفط عبر زيادة 

إنتاجها من مليونني الى 10 ماليني برميل في ذلك العام، مما 
نتج عنه الحقا انهيار االحتاد السوفييتي، واحلقيقة هي أبعد ما 
يكون عما ادعى فريدمان حدوثه باألمس واليوم والذي يقصد 

منه إذكاء نار اخلالف بني السعودية وإيران تكرارا ملا قال به 
صدام عام 1990 من ان قطع األعناق وال قطع األرزاق بعد دعواه 

الكاذبة وحتى املضحكة آنذاك بأن الكويت هي سبب خفض 
أسعار النفط في العالم.

>>>
والوقائع اجللية أظهرها تقرير مختص نشرته »رويترز« امس 

اجلمعة تطرق ملا حدث عام 85 حتديدا، حيث أظهر كيف ان اإلنتاج 
السعودي انخفض )ولم يرتفع( ذلك العام الى 3 ماليني من 10 

ماليني برميل في األعوام السابقة مع انخفاض قسري باألسعار، 
مما جعل السعودية تعاني بشكل مضاعف اقتصاديا ولفترة 
قاربت 20 عاما انتهت عام 2003 فهل يعقل ان تسعى اململكة 

لإلضرار بنفسها وميزانيتها وتتسبب في توقف مشاريعها ألجل 
اإلضرار باالحتاد السوفييتي آنذاك أو روسيا هذه األيام؟!

>>>
واألمر يتكرر اآلن فمع انخفاض سعر النفط الى 80 دوالرا 
انخفض السوق املالي السعودي بأكثر من 1300 نقطة خالل 

ايام قليلة وتظهر األرقام الدولية املختصة ان اململكة حتتاج الى 
أن يكون سعر برميل النفط 95 دوالرا على األقل كي تستمر 

مبشاريعها التنموية، فهل يعقل يا سيد فريدمان ان يضر احد 
بنفسه لإلضرار بدولة أخرى؟ ولدينا كما تعلم مقولة شائعة هي 

»حدث العاقل مبا يعقل« فال عداء مباشرا بني روسيا والسعودية، 
اما ايران فهناك تباينات في أماكن وتوافق شديد في اماكن اخرى 

وتعلم اململكة قبل غيرها ان ايران اجلائعة كحال العراق اجلائع 
باألمس تضر أكثر بكثير مما تنفع وان احلروب لم تتوقف في 

اوروبا اال عندما انتعشت شعوبها وشبعت وأصبح لديها ما 
تخاف عليه.

>>>
وإذا ما حكمنا العقل واملنطق فالفاعل في كل فعل هو في العادة 
املستفيد منه، والبريء من الفعل هو املتضرر منه، وقد أشارت 

»سيتي غروب« في تقرير لها نشر امس اجلمعة الى ان سعر 
80 دوالرا للبرميل يكلف دول »األوپيك« وعلى رأسها السعودية 
200 مليار دوالر سنويا، اال انه في املقابل سيوفر مئات مليارات 

الدوالرات على الدول الغربية وعلى رأسها الواليات املتحدة 
وينشط اقتصادياتها، كما اتفق اخلبراء النفطيون واالقتصاديون 
ـ ولست انت منهم يا سيد فريدمان ـ على ان سبب االنحدار في 

سعر النفط ليس السعودية بل الواليات املتحدة بسبب إنتاجها 
املتزايد من النفط احلجري، إضافة الى اسباب سياسية مرتبطة 
مبصاحلها االستراتيجية وعدائها املعلن لروسيا وإيران وحتى 

السعودية!
إن مقالكم ودعاواكم التي هي لألسف أكاذيب في أشهرنا احلرم 
ينطبق عليها مثل عربي شهير تعرفه وأنت من يتحدث العربية 

هو.. رمتني بدائها وانسلت..!
>>>

آخر محطة: )1( عودة للثمانينيات وإلثبات دالالت أكيدة ان 
سعر النفط ـ آنذاك واليوم ـ غير مرتبط بالعرض والطلب بل 

تقرره بعض الدول املؤثرة في العالم طبقا ملصاحلها وعلى 
رأسها بالطبع الواليات املتحدة، ففي عام 80 كان سعر برميل 

النفط 40 دوالرا وإنتاج »األوپيك« 33 مليون برميل يوميا. 
بعدها خرجت إيران والعراق من السوق النفطية بسبب حربهما 
وتال ذلك انخفاض شديد في اإلنتاج النفطي اخلليجي وحد من 
تصديره بسبب حرب الناقالت حتى وصل اإلنتاج عام 85 الى 
16 مليونا وهو ما يفترض لو طبقنا نظرية »العرض والطلب« 

ان يتضاعف سعر البرميل الى 80 دوالرا بسبب خفض 
العرض الى النصف إال ان سعر البرميل انخفض الى ما يقارب 

8 دوالرات.
)2( ان سبب االنخفاض في تلك االيام هو ان القوى املؤثرة في 

العالم وجدت ان احلرب االيرانية ـ العراقية قد استنفدت أغراضها 
ووجب وقفها عن طريق الضغط االقتصادي على إيران عبر 
خفض اسعار النفط، والعسكري عبر السماح لصدام بإنتاج 

واستخدام األسلحة الكيماوية وهو ما تسبب في وقف احلرب 
صيف 1988، وهي السياسة املتبعة لديكم هذه األيام، طبقا ملثلكم 

الشهير القائل »الطلقة الناجحة.. تستحق إعادتها«!

بال قناع

صالح الشايجي
katebkom@gmail.com

التاريخ، أكثُره أسطورة، وأقلّه حقيقة.
أعني بهذا تاريخ البشرية ككل بحضاراتها 

املتعاقبة منذ بدأ االنسان يعي ويدرك، وعلى 
مر األزمنة تقّدست بعض األساطير ودخلت الى 

قلوب بعض األديان والعقائد وصارت من صلبها 
ولّب ألبابها، حتى بات االميان بها هو املقوم 

احلقيقي إلميان الشخص املنتمي لتلك العقيدة 
وذلك الدين. وبسبب هذه األساطير املنسوجة 

من اخليال والتي كانت البشرية في حاجة ماسة 
اليها في أزمنة شديدة البعد عن يومنا هذا قامت 
حروب واحتلت مدن ومات بشر كثيرون، وذلك 

ألن هذه األساطير حتصنت بالقدسية التي 
ميوت املؤمنون بها من أجلها عن طيب خاطر 

ورمبا بزهو.
وما يواجهه العالم من مصاعب وتفرقة وجتاٍف 
بني الشعوب واألمم، هو في أغلبه ـ مع األسف 

ـ عائد إلى أسباب تاريخية وليس ألسباب 
معاصرة! فاألسطورة التي شكلت عقائد األمم 
على مر التاريخ هي التي أوجدت األمم وفرقت 
بني الناس. فهذه جماعة من الناس تؤمن بهذه 
األسطورة وتعتقد بها وتقدسها، وتلك جماعة 

أخرى لها أسطورتها األخرى التي أيضا تعتقد 
بها وتقدسها، ومن هنا تفككت البشرية وصارت 

أمما شتى تتحارب فيما بينها بسبب تعدد 
األساطير واختالف املعتقد.

ما يعنيني في هذا األمر هو ما يلقى على 
مسامع أبنائنا في مدارسهم من كتب التاريخ وما 

يقرأونه في تلك الكتب.
ملاذا يُدّرس التاريخ في املدارس؟ وما هي أهميته 

بالنسبة لطالب العلم الصغير؟
ما أريد قوله وما أمتنّاه هو أن يعتق عقل طالب 

العلم الصغير من دراسة التاريخ وفق املنهج 
املدرسي، ليحّصل هو معرفة التاريخ  في 

كبره ومبجهوده املعرفي والثقافي اخلاص به 
ومن خالل كتب التاريخ املفتوح واحملايد وغير 
املبستر والذي ال تغلب عليه االنتقائية واحلذف 
والشطب والبتر، مثلما يحدث في كتب التاريخ 

املدرسي والتي هي في أغلبها تأتي وكأنّها 
قصائد مديح وتزيني لوقائع رمبا ال تكون 

جميلة ومبهجة.
ينجم عن ذلك أن متلقي التاريخ من خالل املنهج 

املدرسي يصاب بصدمة كبيرة حينما تتسع 
آفاق احلياة أمامه وفي كبره وتتيسر له سبل 

املعرفة األعم واألشمل، ليفاجأ بأّن كل ما قرأه 
في كتاب التاريخ املدرسي إما أنه مشّوه أو 

ناقص ورمبا كاذب متاما.
ال أرى أن التاريخ علم يعلّم في املدارس.

األسطورة والتاريخ

عادل الفالح ضيف »ألو األنباء« غداً األحد

د.عادل الفالح

يحل وكيل وزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية ورئيس بعثة احلج الكويتية د.عادل 

الفالح ضيفا على قراء »األنباء«، وذلك يوم 
غد األحد 19 أكتوبر من الساعة 7 مساء إلى 

الساعة 9 مساء.
وسيجيب د.الفالح عن مختلف أسئلة القراء 
في كل ما يخص وزارة األوقاف والشؤون 

اإلسالمية مبختلف قطاعاتها وإداراتها، وكذلك 
دور الوزارة في مواجهة التطرف والعنف في 
ظل الظروف اإلقليمية اخلطيرة التي متر بها 

املنطقة.
وميكن للقراء املشاركة باالتصال على 

الهاتف:22272888

عاصفة البرق ترسم أجمل اللوحات 
في سماء لبنان

شهدت ليلة امس االول الكثير من البرق 
والرعد في مناطق مختلفة من لبنان، فقرر 
بعض هواة التصويـــر ومحترفيه التقاط 
اجمل الصور العاصفة الرعدية والبرق وهي 
تضرب شتى املناطق اللبنانية. فمن بيروت، 

وجزيـــن، والبقاع، وجونية، وبشـــامون، 
ورأس النبع، وشكا، وصوفر، وبيت الشعار 
 والفنـــار عمل الهـــواة علـــى تصوير هذه

اللوحات ونشـــرها على مواقـــع التواصل 
االجتماعي.
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